
 

 (.الثامناملناِهُج الدِّراِسيَُّة، كتاُب التَّوِحيد، املستوى ) العنوان:
ُمخُتَرة ذذذ م:  ٌ راِسررريَّة   املَََّ رررة  نُبذذذ ِتِررراراِ لََّنررراِهِج الدِّ رررِدًباِ ماات ْت يَّرررُة تَر َِ تُعَتبَررررُه هررردَّ املرررامَّي الِعَّ

ِن هردَّ املرامَّي  َت ر ِِ اٍت، مِمرن  ِب، مهي ُمَقسٌََّة عَّى ِعدَّي ُمسَتًو ِة لَّطُّّلا َْ َُوجَّ
العهبيَّة السُّعومَّة امل

ُِّ ِبِدراَسررِة ِعَّتررِح التَّوحيررد، مهرري مُ  ٌة  ا اَنَررر ع)ررهي )مررا َتررَت ََ رر ََّن 12قسَّ ررتوى، م ررد ت رر ( ُمست
ررد بررن عبررد الوهرراب  ََّ  -املسررتوى الثارراِمن منْررا َ ررهحاِ مرروِج اِ ِل ترراب التَّوِحيررِد ملحملِِّدرر ع ا مرراا  

َِّرلت عَّرى ر ترداِر اهلِل، ِمرن برابع ال)َّرداَعة  ا برابع ، -رمح  اهلل تعراا  م  َّ ِمرن ا اراِ  بِراهلِل ال
َل عَّي  من املساِئل ماألبواب ما ًَّيعِمن ر ََ  خهحِّ ما ا ت

 بياُ  معىن ال)َّداَعِة مر ساِمْا.   -1
ِررررطَدى   -2

ُ
جنرررراَب التَّوِحيررررِد مَسرررردَِّّ كررررلَّ إَهًِررررٍ  ًُوِ ررررُل  ا  مرررا جرررراي   مِحاًَررررِة امل

 ال)ِّهتِك.
ُْح هو الغَُُّوُّ     -3 ُْح ِمًنَر ِه َبِِن آَمَا متَرهتَك ِااِِلِنَي.ما جاي ر َّ َسَبَب ُكدت  ال
ِه، مبياُ   يٍي ِمن رنواِعِ ، مال ّلُا عَّى التَّنِجيِح مالطََِّيِي.  -4  تعًهف السِّحت
ررِل ما َرروِ    -5 ررُه بعررع العبررامات القَِّبيَّررة الررر   تنبغرري    هلِل تعرراا كالبَّررِة مالتَّوكُّ ذِكت

 مغَي ذلك.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المستوى الثامن



ختقدتة
رٍد معَّرى  ََّ َهِ  األنِبياي ماملهسَّني، نَِبيِّنا   َِّّلي مالسَّّلا عَّى ر ت اِلَد هلل َربِّ العاملني، مال

ِب  رمجِعنَي، رماا بعدع   آلِِ  مَ حت
يرأل األعَراال، فرّل  َِ فإ َّ تَروتِحيَد اهلِل سبحان  متعاا هو رمَجُب الواِجبات، مهرو األسراُ  ِ

ٍل مُ  ََ َبُل اهللُ َريَّ َع نيا م  جناَي   اآلِاَهِي   ا ِب . ًَرقت  منَ ، م  َ ّلَح م  َسعاَمَي   الدُّ
رًِس مامَّي التَّوِحيد.  م ااناِ بَِأَهِّيَّة ذلك محتِقيقاِ ل   اا م تب َتوِعَية اِاليات عَّى َتدت

ََّن َ هتحاِ ُموَج اِ ِل تاِب التَّوِحيِد الدي هو َح ُّ اهللِ  عَّى الَعِبيد، ملحَملِِّد   مهدا املستوى ًَرَتَ 
ررد بررن عبررد الوهرراب  ََّ ِمررن ، ِمررن بررابع ال)َّررداَعة  ا بررابع (1) -رمحرر  اهلل  -ا مرراا ال)َّرريَّ  

َِّلت عَّى ر تداِر اهلِل.  ا ااِ  بِاهلِل ال

                                           
َنة  هب الهًِّاض سنة )( 1) َِي، ملد   بَّدي الُعيَريرت ي َِ ََّد بن عبد الوهاب بن سَّيَا  التَّ هر(، 1115هو  يَّ ا سّلا  

َحِدَظ القهآَ  ال همي  بل بَّوِغ  َع)ه َسَنوات، م هر عَّى ربِي    الدق ، مكرا    ِ رَغهَّ َكثِرََي املطاَلَعرة   كترب الَُّّغرة 
َرَّ   معهفررة التَّوِحيررد، َمَجرردَّ   إََّررِب العهبِيَّررة مالتَّدِسررَي  ماِلرردًو مكررّلِا العََّرراي   ر ررِل ا سررّلا، فَ)ررهَح اهللُ َ رردت

رَهي ماِِلجراِا مال)اراا لَّترَّرَ مُِّم منر . ررى ر  ِت َهٍي، مناال َحظااِ ماِفهاِ منر ،   رَحرَل  ا الَب محر  اهلل ر َّ الِعَّتِح مهو   ِسنٍّ ُمَب ِّ
ََّه عن ساِعِد اِدِّ مبحماَاَرِي ا ماا  َد بن سرعوم بعع الِبّلِم  د اَ  رمحر   -يَّح عَّيْا ال)ِّهتك مالِبدَع ما هافات، فَ)

نْرررى عرررن املن ررره، مَجررردَّ   الررردَّعوي  ا التَّوِحيرررد، مالنَّْررري عرررن املن ررره، مالنَّْررري عرررن ِعبررراِمي  -اهلل  ًرررأمه بِررراملعهم  ًم
ررا ، محرر َر منرر َ  طوَرتِرر  عَّررى التَّوِحيررد، فنَرَدررأَل اهللُ بِرر ، مانَتَ)ررهت األ ررجاِر ماألحجررار مالقبررور ماألَم اَرَب الُغَُّرروَّ محرردَّ

 َمعتَوتُ   ا التَّوِحيِد   اآلفاِق. 
 رلََّف ال ثَي ِمن الُ ُتِب، منْاع 

 َك)تف ال)ُُّبْات.   -1
 َف اِئل ا سّلا.  -2
 ُر وال ا ااِ .  -3
  عَّى الَعِبيِد. كتاب التَّوحيد الدي هو َح ُّ اهللِ   -4

َن  ا ََّ ر َِ ُعَتَل هدا ال تاب ِمن رنَدِس ُمحَملَّداتِ ، م د اهَتحَّ فير  بَِبيرا  تَروتِحيرد الِعبراَمي )األُلوِهيَّرة( م   كرا   رد  لنَّروَعنيت ًم
ِِّدات(.   اآلَاَهًتن )توِحيد الهُّبوبِيَّة ماألمساي مال

را  م منا  َهَ  املحملِّف ِعناًَرَت  بَِتوِحيد األلُ  وِهيَّةَ ألنَّ  رَمَّال َمعتَوِي الهُُّسِل، مِلعَوا البَرَّتوى   َامانِ  ِبِعباَمِي الُقبروِر ماألَم
 ماألحجاِر مغَيِها. 

 هر(.1206  بَّدي الدارِعَية سنة ) -رمح  اهلل  -تو  



خاألهداُفخالعاتَّةخلِر درِيِسختادَّمخالرَّوِحيِدخفيخهٌاخالُمسرذ و ى
ِب بِال)َّداَعِة.ر  ت ماَم َمعهَِفة  -1  الطُّّلا
ُب رنواَع اهلداًَِة مرِملََّتْا. -2  ر  ًَرعتِهَ  الطُّّلا
ِااِلني محيَدُرمها. -3 ُب بعَع رسباِب الُو وِع   ال)ِّهتِك، كالغَُُّوِّ   ال  ر  ًَرعتِهَ  الطُّّلا
ُب ُم وَع ال)ِّهتِك   هدَّ األُمَِّة، محيَدرما من . -4 رَِك الطُّّلا  ر  ًُدت
َعهُِفوا ِعّلَج . -5 َرَتبَريَّنوا َاطََهَّ، ًم َه، ًم  ر  حيَدر الطُّّلُب السِّحت
ُدركوا ُمنافاهتا لَّتَّوِحيد. -6  ر  ًَرعتِه  الطُّّلُب َاطَه ال ْانَة مالتَّنِجيح، ًم
7- . ََ  ر  ًَرعتِه  الطُّّلُب التَّطَيرَُّه مرنواَع  مُح ت
ِِ ا -8 رَِك الطُّّلُب رَِهيَّة  ارّل لِعبرامات الَقَّتِبيَّرة هلِل تعراا، كالبَّرِة ما روِ  مالهَّجراِي ر  ًُدت
 مالتَّوكُِّل.
ِْح. -9 َيَت  ما نتِقياَم ِلَ)هتِع    نُرُدوِس َِّي الطُّّلُب  بََّة اهلِل متَرقتواَّ مَا)ت  ر  ًُرَن

ُردرِكوا آَراَر  -10 ِرِلما عَّرى ر  ت ماَم َمعهَِفُة الطُّّلِب ِبوُجوِب ا ااِ  بِالَقَدِر، ًم ذلرك، ًم
 ر داِر اهلِل تعاا.



خ(2)الدَّرسخاألوَّل
خباب:خالشَّفاع ة

ِااِلني ِ هتٌك ركَل ُمناٍ   ا ِمن املّلِئ ة رم األنبياي رم ال ال)َّداَعةُ   ُتطََّب   ا ِمن اهلل، مإَََّبُْ
 لَّتَّوحيد.
 مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس ُّ   م وال اهلل تعااع  -1

َّ جف مغ جغ
 .[ 51األنعاا ع ] 

 َّيل ىل مل يك ُّ م ول  تعااع  -2
 .[44ال مه ع ]

خت عاِنيخالُمف دات:
 تعناها الكلمة

 َاوَّفْح محدَّرُهح بالقهآ  مرَنتِدر ِب 
لرريس هلررح ِمررن ُممنِرر  م   م  

 َ ِديألٌ 
ُِْح ِمن عداِب اهللِ  ُِهُُهح متَِّّ  ليس هلح َم   م  َ ِديأٌل ًَن

خع ناِص خالدَّرس:
خأواًل:ختعنىخالشَّفاع ِةخوأقساُتها:

. مهي ِ سَا ع أٍل رم َمفتأٍل ِهٍّ  ال)َّداَعة هيع الترََّوسُُّط لََّغَيتِ َِّتِب نَردت
 َ داَعٌة ُمثتَبَتٌةع مهي الر ُتطتََّب ِمن اهلِل، مت و  ًوا الِقياَمة ألهل التَّوحيد فقط. -1
 غَِي اهلِل فيَا   ًقدر عَّي    ا اهلل.َ داَعٌة َمنتِديٌَّةع مهي الر ُتطتََّب ِمن  -2

ٌونخو لِّياًخوالخِشِفيعاًخِتنخدونخاهلل: َِ خثانياً:خالُمؤتنونخالخيرَّ
رد  ََّ ِرح  ًقوال اهلل سبحان  متعاا لِنِبيَّ    َعثروا  ا ر ِّ اروِّ  برالقهآِ  الردًن تَ)روت  ر  ًُربرت

ما ِمررن مم  اهلل َملِيارراِ م  َ ررِديعاِ، متِلَِّّررني ًرروا الِقياَمررة مهررح املحممنررو  امللَِِّررو  الرردًن   ًتَّلررد
                                           

 ( رهدا  الدَّر ع2)
 ر  حيدِّم الطااِلُب معىن ال)َّداَعة. - 
 ال)َّداَعِة.ر  ًُربَرنيِّ ر ساَا  - 
َدَّ. -   ر  ًُدلَِّل الطااِلُب عَّى ر َّ ال)َّداَعَة مَّتٌك هلِل َمحت



رَدأل هلررح عنردَّ بغرَِي  ذنِر ، لعََّّْررح ًتَّقرو  اهلَل بامِتثرااِل رماِمررهَّ  ُِررهُهح، مماِسرطَة َت)ت رٍب ًَن عرن كرلِّ َ ًه
 ماجِتناِب نواِهي .

خثالثاً:خالشَّفاع ُةخِتْلُكخهلِلخوحد هخوط ل ُبهاخِتنخغي ِِهخِشْ ُك:
رَُِّ   ا هلِل َمحرَدَّ ال)َّداَعة ِمَّتر ِت را ِعبراَمي متألُّرٌ    ًَ  ُّ  ٌك هلِل محرَدَّ،   ُتطََّرب   ا منر ، أل َّ

ِاراِلني فقرد  َّيل ىل مل يك ََن إََّبْا ِمرن غرَي اهلل تعراا كاملّلئ رة رم األنبيراي رم ال ، ف
 ر َهك ِ هكاِ ركل.

خاألسِئل ة:
ِرحت  حُيتَ)رُهمات  ِ َا  َر  َتَراُفو َ  الَّرِدًنَ  بِر ِ  َمرَنرِدرت ع  راال تعرااع 1   َم َ  َمِ    ُممنِر ِ  مِّرن هَلُرح لَريتسَ  َر ِّ

 . ﴾َ ِديألٌ 
 بنيِّ ر ساَا ال)َّداَعة. -ر

 مب مَ ف اهلل تعاا ِعباَمَّ املحممنني   هدَّ اآلًة ؟ -ب
َِل الدهاغات التاليةع2   ع رك
  000000000000000 000000000000000ال)َّداَعةع هي التَّوسُُّط  -1
َِّاِلني  -2 ح إَََِّب ال)َّداَعة ِمن املّلئ ة رم األنبياي رم ال   000000000000000ُح ت
 ع ال)َّداَعة ِمٌَّك هلِل محَدَّ   ُتطََّب   ا من .3 
 عَِّّل هدَّ الِعباري. -ر

 اسَتِدال عَّى ذلك ِمن القهآ  ال همي. -ب



خ(3)الدَّرسخالثّانيخ
خاب:خالشَّفاع ةتابعخب

 .[255البقهي ع ] َّخس حس جس مخ جخ مح جح  ُّ  ول  تعااع  -3
 مت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من ُّ م ولررررررررر  تعرررررررررااع  -4

 .[26النجح ع ] َّ هث مث هت

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 
َدأل َدأل. َمن ذا الدي ًَ)ت    رَحَد ًَ)ت

 كثٌَي ِمن املّلئ ة. َكح ِمن َمََّكٍ 
   ُُتِدي م  تَرنرتَدأل. تُغِن  

خع ناِص خالدَّرس:
ْلِقخله:  َ خأواًل:خع ظ مةخاهلِلخُسبحان هخوتعالىخوُخُضوُعخج ِميِعخال

ِة اهلِل سبحان  مجّللِ  مكَااِل ُسَّطان  رنَّ    ًَتجاَسره رحرٌد عَّرى ر  ً)رَدأل ألَحرٍد  ََ ِمن َعَظ
رررُي  َّخس حس جس مخ جخ مح جح  ُّ عنررردَّ ًررروا القيامرررة   ا بإذنِررر   رررِتدْاٌا معنررراَّ النرَّدت مهررردا است

الَبَِّيغ ]ًعِنع   رَحَد ً)رَدأل عنردَّ   ا بإذنِر [. م  هردا َرم  عَّرى امل)رهكني الردًن افردما ُ ردعاَي 
ح ً)َدعو  عنَدَّ بغَِي  ذنِ . ِااِلني مظناوا ر َّ  ِمن مم  اهلِل ِمن املّلِئَ ة ماألنبياي مال

خر ِة:ثانياً:خُش وُطخالشَّفاع ِةخالُمْثب خ
 لَّ)َّداَعة املثَبَتِة َ هتإا ، َهاع

َدأل. -1  ِ ذتُ  اهلِل سبحانَ  لَّ)ااِفأل ر  ًَ)ت

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع3)

 ر  حيدِّم الطااِلُب َ هتَإي ال)َّداَعة املثَبتة. - 
َح إَََِّب ال)َّداَعِة ِمن غَِي اهلل. -   ر  ًدُكه ُح ت
 ال)َّداَعِة.ر  ًسَتِدالَّ ِمن القهآ  ال همي عَّى َ هتَإي  - 



ََ)ُدوِع ل . -2 ى اهلِل عن الر  رِِ
 .َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي ُّ  مالدَّليل  ول  تعااع 

خثالثاً:خال َّدُّخعلىخالُمش ِكينخالٌينخي طلُبونخالشَّفاع ة خِتنخالم الِئكةخوغي ِهم:
ح ألَحرٍد  ًُربَرنيِّ اهللُ سبحان  ر َّ كثَياِ ِمن املّلئ ة مأل ِعظَرح َم رانَِتْح عنردَّ   تنَدرأل َ رداعتُْ
ررَي  ِِ ََن  رراي ِمررن ِعبرراِمَّ، مكررا  امل)رردوع فيرر   َّررن َر   ا  ذا رِذَ  اهللُ سرربحان  هلررح ر  ً)ررَدعوا فِرري

اِ ِمن ال)ِّهتِك  ََِّيَِِّ  مكِثَيِ  ََّ ، بأ  ً و  سالَِ ََ َّ. م ذا كا  هدا   ح ِّ املّلِئَ ة، فغَيُهح  وَل  مع
 ِمن باب رما.

خرابعاً:خُحْكُمخط ل ِبخالشَّفاع ِةخِتنخاألنِبياءخوالّةاِلِحينخِتنخأتواتخالُمسِلِمين:
ِارراِلني مررن رمرروات املسررََّني، كررأ  ًُقرراالع ًررا نَررِ َّ اهلَل  ررداَعِة ِمررن األنبيرراي مال حيررُها إََّررُب ال)َّ

َدأل   عند رَ  َدأل   عند َربِّك لِيُرَدهَِّج ُكهَبِر.ا ت  بِّك لِيَرغتَدَه  ، رم ًا َسيِّدي ُفّل  ا ت

خاألسِئل ة:
 ع امأل الَدهاغ التاا ع1 

  000000000000000  اآلًة اسِتدْاا معناَّ . َّخس حس جس مخ جخ مح جح  ُّ   اال تعااع
 مت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من ُّ  ع  رراال اهلل تعررااع2 

 .َّ هث مث هت
ثتَبتة. -ر َُ  اسَتلهِج ِمن اآلًة الساابقة ُ همَط ال)َّداعة الر

مب رمَّ اهللُ تعررررراا عَّرررررى امل)رررررهكني الررررردًن افررررردما ُ ررررردعاي ِمرررررن مم  اهلِل ِمرررررن املّلئ رررررة  -ب
ِااِلني ؟  ماألنبياي مال

 



خ(4)الدَّرسخالثّالثخ
ختابعخباب:خالشَّفاع ة

 خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف ُّ م ولرررررر  تعررررررااع  -5

 َّمم خم حم جم يل ىل مل خل مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل

 . [23-22]سبأع 
ا ِسواَّ كلَّ ما ًتَرَعََّّ  بِ  امل)هكو ، فَندى ر  ً و  لِغَيَِِّ (5) اال ربو العبا   َا ع ندى اهلُل ع

ََن رِذَ  ل   ا   تَرنرتَدأل   ا ِل ٌط من ، رم ً و  َعوتناِ هلل، م  ًَربتَ    ا ال)َّداَعَة، فبَرنيَّ ر َّ ِمَّتٌك رم ِ ست
، كَا  اال تعااع   [.28]األنبيايع  َّ نب مب زب رب يئ  ُّ الهَّبُّ

 َّ ال)َّداَعة الر ًظنُّْا امل)هكو ، هي ُمنتَتِدياةٌ ًواَ الِقياَمة كَا نداها القهآ ، مرال النَّ ُّ فْدِ 
ُجد لَِهبِّ  محيَُدَّ،   ًبَدر بِال)َّداَعة رماِ ،   ًُقاال ل ع ََأل، » رنَّ  ًأيت فَيست ارَفألت ررَسك، مُ لت ًُس

َدألت ُتَ)دَّأل   .(6)« مَسلت تُرعتَط، ما ت
َعُد النااِ  ِبَ)داَعِتك ًا رسواَل اهلل ؟  االعم ا َمن  اال    ل    ا اهلل » ال ل  ربو هًههيع َمن رست

اِ ِمن  َرَّتِبِ   َهَك باهلل. ،(7)« االِِ ََن ر ت ِِ بإذ  اهلل، م  ت و  ِل  فِتَّتَك ال)َّداَعة ألهِل ا اّل
ِ فيَرغتِده هلح ِبواِسطَة ُمعاِي َمن مَحِقيَقُت ع ر َّ اهللَ سبحان  هو الدي ًتَرَد َّل عَّى رهل ا  اّل

َُوَم.  َنااَل املقاا ال هَِم  ًم َدأل، لُِي ت  رِذ  ل  ر  ًَ)ت
فال)َّداَعة الر نداها القهآ  ما كا  فيْا ِ هتٌك، مهلدا رََبَت ال)َّداَعة بإذنِ    َمواِأل، م د 

. انتْى كّلُم   ِِ ا   ت و    ا ألهل التَّوِحيد ما اّل  .(8)بنيَّ النَّ ُّ  ََّّى اهلل عَّي  مسََّّح ر َّ

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع4)

 ر  ًبني الطااِلُب ر َّ ال)َّداَعَة   ت و    ا ألهل التوحيد. - 
 .ر  ًدكه الطااِلُب نَروتَعي ال)َّداَعة العامَّة ما ا َّة لَّهَّسوال  - 
 ر  ًُرثتِبَت الطااِلُب ر َّ ال)َّداَعة ِمَّتٌك هلِل محَدَّ. - 

رردي بال ترراب مالسُّررنَّة ممررا ( هردَّ كنيررة  رريَّ ا سررّلا رمحرر5) د برن عبررداِلَّيح بررن تيَيررة،  رراحب املِرنَّدات امل)ررْوري املحًم
 هر(.728عَّي  سَّف األمة، تو  سنة )

 (.194(، ممسَّح به ح )4712( رماَّ البلاري به ح )6)

 (.99( رماَّ البلاري به ح )7)



خت عاِنيخالُمف داِت:
ِلم ة  ت عناها الك 

 َماتُ  منٍل َ ِغَيٍَي. ِمثقاال َذرَّيٍ 
َِْيٌ   ُمِعٌي. َظ

خع ناِص خالدَّرس:
خأواًل:خُبطالُنخِعباد ِمخغيِ خاهلل:

ا تَرقتَطأل عُهمَق َ َجَهِي ال)ِّهتِك ِمن الَقَّترِب  -رمح  اهلل  - اال ابن الَقيِّح    اآلًة ال هاةع"   َّ
ََن َعقََّْا ". فقد َ َطأَل اهللُ  ا مجيأل األسباِب  الواِهيَرة الرر ًَرتَرَعََّّر   را امل)رهكو    عبراَمِي غرَِي ِل

 اهلِل، فندى اهلل سبحان  هدَّ املهاِتب األرَبأل عن غَيَّ، مهيع
َِِّ ِمَّتٌك،    ول ع  -1  ﴾ هل مل خل حل جل مك لك خك حك ﴿ر  ً و  لَِغَيت

. 
 .﴾ جن مم خم حم جم ﴿ر  ً و  ل  َ هًٌِك،    ول ع  -2
 .﴾ جه هن من خن حن﴿ ر  ت و  هدَّ املعبومات َعوتناِ ل َ    ول ع  -3
رررَدأل رَحرررٌد عنرررَدَّ تعررراا   ا بإذتنِررر ،    ولررر ع  -4  خم حم جم يل ىل مل خل﴿ر  ًَ)ت

 ﴾مم
ررررهُِك، مرََربَررررَت َ ررررداَعِة    ررررداَعَة الررررر ًَظُنُّْررررا امل)ت َُظاَهَهَي مال)َّ ررررهتَكَة مالررررر فنَرَدررررى اهللُ املَّتررررَك مال)ِّ

يَب فيْا  ِِ هٍِك مهي ال)َّداَعُة بِإذنتِ  َن َُ)ت  .(9)ِل

خ:ثانياً:خأقساُمخش فاع ِةخالنَّبّيخ
ََنيت َهاع تَنَقِسح َ داَعُة النَّ ِّ    ا ِ ست

ُح األمَّالع ال)َّداَعُة ا ا َّة بِالهَّسواِل   ، مهيعالِقست
رري  ليرر   -1 ِْ ررداَعُة الُعظتَررى الررر ًتَررأاَّه عنْررا رُملررو الَعرر تِا ِمررن الهُُّسررِل حرر َّ تَرنتَت   (10)ال)َّ

                                                                                                                         
 (.79-7/77الدتامى ) ( ريع كّلا ابن تيَية رمح  اهلل، مانظه كّلا  يَّ ا سّلا   جمَوع8)

 ( بتِهُّ .1/343( مدارج السال ني )9)

( مذلك ًوا القيامة حني تدنو ال)َس من ا ّلئ ، فيِيبْح من ال)دي مال هب فيطَّبو  من األنبيراي ر  ً)ردعوا 10)



 فيقوالع" رنا هلا "، ) مهي املقاا الَوم (.
 ألهل اِنَّة   ُماوهِلا. َ داَعُت   -2
َِّ  ريب إاِلب.  داَعُت   -3    فِديِف الَعداب عن ع

َيأل املحممنني، مهيع داَعة العامَّة لَِهسواِل اهلل الِقسح الثااينع ال)َّ   ِم
 ال)َّداَعة لَِقوتٍا ِمن الُعِاِي ِمن رهل التَّوِحيِد ر    ًداَّوا النااَر. -1
 ال)َّداَعة    اهاِج الُعِاِي ِمن رهِل التَّوحيد ِمن النااِر. -2
 مَرفتأِل َمرجاهِتح. ال)َّداَعة    َروتٍا ِمن رهِل اِنَّة   اًِاَمي ََوا ح -3

خ خ:ثالثاً:خأ ْسع ُدخالّناِسخِبش فاع ِةخالنَّبيِّ
، فقرد  يَّرَدها  رسَعُد النااِ  ِبَ)داَعة النَّ ِّ  ِِ  مرحقُّْرح  را هرح رهرل التَّوحيرد ما ارّل

راِ ِمرن  َرَّتبِر  » بقول ع ر«. َمن  اال    ل    ا اهلل االِِ ِِ يباِ منْرا، لرّلّلا ًَرتَررَوهَّح امل)رهكو  ر َّ هلرح َن
ا ًَناهلا املوحِّدم  ح  الدًن اسرَتَحقُّوا مارواَل  ا إَََّبوها ِمن غَي اهلل. م منَّ َا مهح  د ُحهِموا منْا َل

ررَي كَررا مرم   اِلرردًوع ِْ ررَدأل هلررح   ا ررهمِج بعررد التَّط راهِجرروا ِمررن » النارراِر ِبَسررَبِب ذنرروِ ح فَي)ت
 .(11)« ن  ااٍ  النااِر َمن كا     َرَّتِب  ِمثتقاال َحبٍَّة مِ 

ْلِقخت قاتاً:  َ خرابعاً:خالشُّفعاُءخهمخأعلىخال
ِاررراِلو ، مرعّلُهرررح نَِبيُّنرررا  ررردعاُي هرررح رعَّرررى ا َّترررِ  َمقامررراِ، مهرررحع املّلئ رررة، ماألنِبيررراي، مال ال)ُّ

رررد  ََّ    ررراِفأل ر  ً)رررَدأل  كرررهاٌا لررر ، م ظْررراٌر ِلَ)رررَهِف  مجاِهرررِ  عنرررد اهلل، مرمحَرررٌة م   ذ  اهلِل لَّ)ا
ََ)دوِع ل .  لَّ

ررن الَتَجررأ  ا املّلئ ررة ماألنبيرراي  ََ م رردا ًَتبَرررنيَّ لنررا ِمررن هرردا البررابع ر َّ ال)اررداَعة   ت ررو  ِل
ِااِلني بِالِعباَمي ِبَدعتوى إَََِّب الَوِسيََّة مالُقهت  َتِح َّ لَّ)َّداَعِة هح رهل التَّوِحيد.مال َُست  بَة، مر َّ الر

خاألسِئل ة:
 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ ع  ررررراال اهلل تعرررررااع 1 

 َّمم خم حم جم يل ىل مل خل مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل

                                                                                                                         
 هلح  ا ر ح ح  ًهحيْح من كهب املو ف.

 (.22( رماَّ البلاري به ح )11)



 .[23-22]سبأع 
    عبرراَمِي غررَِي اهلل.   اآلًرة َ طَررأَل اهللُ األسررباَب األربَعررَة الواِهيَررة الرر ًتَرَعََّّرر   ررا امل)ررهكو  -

 َعدِّمتها مأل اسِتنتباط ال)ااِهِد عَّيْا ِمن اآلًة.
َُْرا   ع هناك َ داَعٌة اا ٌَّة بِرالنَّ ِّ 2  َيرأل املرحممنني. َميِّر  بينَر ، م رداَعٌة عامَّرة لر  ِم

 اِدمال التا ع
 العامة ا ا ة رنواع ال)َّداَعة

   ال)َّداَعة ألهل اِنَّة   ُماوهلا. -1
   ال)َّداَعة    اهاج الُعِاي املوحِّدًن ِمن الناار. -2
ررردًن ر    ًرررداَّوا  -3 رررداَعة لَِقررروتٍا ِمرررن الُعِررراي املوحِّ ال)َّ

 النااَر.
  

   ال)َّداَعة لِقوٍا ِمن رهل اِنَّة   َرفتأِل مرجاهتح. -4
 ع عَِّّلع3 

اِ ِمن  َرَّتِب  َمن  اال    ل  َ داَعَت  بقول ع  يَّد النَّ ُّ  -ر  «.  ا اهلل االِِ

 حبهماِ  امل)هِك ِمن ال)َّداعة ًوا القيامة. -ب
 ع ال)ُّدعاي رعَّى ا َّتِ  َمقاماِ ًوا الِقياَمة. اُذُكه ََّلََِة منْح.4 
 .ع َمن رسَعُد النااِ  ِب)داَعة النَّ ِّ 5 
 



خ(12)الدَّرسخالّ ابعخ
خ.[56القةصخ:خ]اآليةخ..خَّ ىك مك لك اك يق ُّ  باب:خقولخاهللختعالى:خ

ر  ريب إالِرٍب م  ًَرتَرَيسَّره لر  ذلرك، م  ذلرك مليرٌل  كا  الهَّسوال  َِّ َحهًِِاِ عَّى ِهداًَة َع
عاِ م  ِهااِ، فَبطَّت ِعباَمت  ِمن مم  اهلل، مغَيَّ ِمن باب رما.  عَّى رنَّ    اَِّك ألَحٍد نَردت

َِّرررحيِ ( عرررن ابرررن املسررريِّب عرررن ربيررر   ررراالع -1 رررا َحَ رررهت ربرررا إالِرررٍب الَوفررراي »   ) ال َا َل
ًا َعحا،  لع    لر    ا » معندَّ عبد اهلل بن ريب رَُمياة مربو جْل، فقاال ل ع جاَيَّ رسواُل اهلل 

ِة رحاجُّ لك  ا عند اهلل  ََ ب ؟ فأعاَم عَّير  النَّر ُّ فقا  ل ع رتَرهتَغب عن ِمََِّّة عبد املطََّّ« اهلل، َكَِّ
 ََّّى اهلل عَّي  مسََّّح، فأعاما ف اَ  آِاَه ما  االع هو عَّى ِمََّّة عبد املطََِّّب مرىب ر  ًقروالع   

تَرغتِدَه َّ لك ما   رُنتَ  عنرك ع»  ل    ا اهلل. فقاال النَّ ُّ   لَّنَّرِ ِّ  َكرا َ  َمرا﴿ فرأن ال اهلل « ألست

ررتَرغتِدُهمات  َر  آَمنُرروات  َمالَّررِدًنَ  ررهِِكنيَ  ًَست َُ)ت  مك لك اك يق ُّ  اآلًررة. مرنرر ال اهلل   ريب إالرربع  ﴾لَّت

 .(13)[56]القِِع  َّ من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك

خت عاِنيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

 َعّلماهتا مُمَقدِّماهتا. َحَ هت ربا إاِلٍب الَوفاي
َْد لك  ا عند اهلل. رحاجُّ لك  ا عند اهلل  ر ت

 رَتَرترتُهك ؟ رتَرهتَغب ؟
ا ِ  ِمََّّة عبد املطَّب  ِمًن ، مهو ال)ِّهتُك مِعباَمُي األَم

خ

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع12)

 الطااِلُب نَروتَعي اهِلداًَة.ر  ًدُكه  - 
ِِ الهَّسوال  -  َِّ . ر  ًُربَرنيِّ الطااِلُب ِ دََّي ِحه  عَّى َهداًَِة َع
ِِِّ الطااِلُب ر َّ النَّ َّ  -  َفأل امل ارَّ م  جيَُِّب املناِفأَل. ر  ًُرَو    ًَدت

 (.24(، ممسَّح به ح )4675( رماَّ البلاري به ح )13)



خع ناِص خالدَّرس:

خأواًل:خأنواُعخالِهداي ِة:
 اهلداًَُة َنوعاِ ع

رَدَّ، مهرو  النَّوع األمَّالع ِهداًَُة التَّوِفيِ  ما هلاِاع مهي َاَّترُ  اهلُردى   الَقَّترِب، مذلرك هلِل َمحت
 زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ُّ  عَّيررررررر .  ررررررراال اهلل تعرررررررااع القررررررراِمر

 . مهي املقِومي   هدا الباب [56]القِِع  َّ من
النَّوع الثااينع ِهداًَة الَبياِ  ما ر امع مهي َم لَرُة الِعبراِم  ا ِمًرِن اهلِل مَ رهتِع ، مهري لَّهَّسروال 

  [.52]ال)ورىع  َّٰى ٰر ٰذ يي ىي  ُّ ملَّدُّعاي ِمن بَرعتِدَّ،  اال تعااع 

خعلىخِهداي ِةخع مِّه:خثانياً:خِحْ ُصخال َّسوِلخ
ي  ِمن رذى  َروتِمر   كا   َِ َِّ ، مذلك لَِقهابَِتِةَ مألنَّ  كا  حيوإُ  محي َحهًِِاِ عَّى ِهداًَة ع

رد  ََّ ِق رِسراَلة   ردت ِِ ِل عَّى مرا ًُّل ِري   َسرِبيِل ذلرك، ماعتَررَهَ    َكثِرٍَي ِمرن ر رعارَِِّ ِب ِت ، مًَ
 مِمن ذلك  ول ع

رررررررررررررررد رررررررررررررررن  ََّ رررررررررررررررت برررررررررررررررأ َّ ًم  ملقرررررررررررررررد عََّ
 

**
ًنرررررررررررررراِ   رررررررررررررراِ  الَلَّررررررررررررررة ِم  ِمرررررررررررررن اررررررررررررررَي رًم

َسبَِّة ِمن  َروتِم .   ا رنَّ    ًَرتَِّبأل الهَّسواَل   ََ َيَة املّلَمِة مالر  مبَِقَي عَّى ِمًِن  َا)ت

خ خوغي ِِه.خثالثاً:خُبطالُنخالرذَّع لُِّقخبِالنَّبيِّ
َفأل امل ررارَّ م  جيَِّررب املنرراِفأَل، م  اَّررك ِهداًَررَة    َّ رسررواَل اهلل  مهررو رفَ ررُل ا َّرر ،   ًَرردت

ر  ربرو إالِرب الردي كرا  حيوإُر   َُّ رحٍد ِمن الناا ، ملو كا  اَُِّ ْرا ل را  رحر َّ الناراِ  بردلك َع
ََن اعَتَل. مر َّ الردي ُتطت  َهٌي ِل َِِّت  ِعبرت يِ  مل نَّ  ماَت عَّى ال)ِّهتك، فدي ِ  َِ ََّرب منر  اِلاجرات محي

رن  ََ ُف الُ هباِت هو اهلل ُسبحانَ  الدي تَرَدهَّم  داًَِة الُقَّروِب كَرا تَرَدرهَّم قَّترِ  امللَّو راِت، َف مَك)ت
 إَََّب ذلك ِمن غَيَّ سبحان  فقد َمَ أل   ال)ِّهك األكل.

سرعى  ليْرا ِبِدعتر هََع  ا َربِّ  مًَسأَل  اهِلداًَة، ًم ْت ل الواِجبرات متَررهتِك فالواِجب عَّى العبد ر  ً
سَّرَه لر  رسرباَب  ِاراِلني. مَمرن كرا  كردلك رعانَر  اهلل ًم الهَّمرات، متَرَدبُّه كتراِب اهلِل، مجماَلَسرة ال

 .[69]العن بوتع  َّ ني مي زي ري  ٰى    ُّ اهِلداًة، كَا  اال تعااع 



خرابعاً:خت ض  َُّمختذ ْقِليِدخاآلباِءخوالُكب  اِءخعلىخض الِلِهم:
ررا َعررَهَض  َا د لرر   ررا عنررد اهلِل َعررَهَض  َل َْ رر ررَة التَّوحيررد )    لرر    ا اهلل ( لَِي)ت ََ رر  َكَِّ َِّ عَّررى َع

إََّرَب الرترَََّّدُِّظ بِال)َّرْاَمي  امل)هكو  عَّير  ر  ًَربتقرى عَّرى ِمًرِن آبائِر  الردي هرو ال)ِّرهك. مرعرام 
ررةع رتهَغررب عررن ِمََّّرة عبرر َِ رر ، مرعررام امل)ررهكو  املعاَر َِّ ررَة الررر حيررَتجُّ ِمرن ع د املطََّّررب ؟ فَرََّقَّنرروَّ اِلجَّ

َِّيررررد اآلبرررراِي ماألجررررداِم   ىه مه جه ين ىن من خن ُّ  ررررا امل)ررررهكو  عَّررررى الهُُّسررررِل، مهرررري تَرقت

مكرررررا  آَارررررره مرررررا  الررررر  ربررررررو إالررررربع هرررررو عَّررررررى ِمََّّرررررِة عبررررررد  [.23]ال اررررره ع  َّجي يه
رررهك مُمتابرَ (14)املطََّّرررب رررا هلِل ِمرررن ، مرىب ر  ًقررروالع    لررر    ا اهلل، فَرررات عَّرررى ال)ِّ َعرررة اآلبررراِي لَِ

َِّرررة ر َّ  ُِرررل بِررالتَّقوى، مرفرررامت الِق ررِة، ملرررُيعََّح ر َّ هرردا الررردًِّن   ًُنرررااُل بِالنََّسررِب، م منرررا حي ََ اِل 
 األعَااَل بِا واتِيِح.

خخاتساً:خض   ُرخأصحاِبخالسُّوِءخعلىخاإلنساِن:
رردِّ  َِ ريب إالِررب عررن اِلرر ِّ معررن هرردا الرردًِّن كررا  عبررد اهلل بررن ريب رَُميَّررة مربررو جْررٍل َسررَبباِ ِل

ررروِي عَّرررى ا نسرررا ، فَينَبغِررري  رررَهُر ر رررحاِب السُّ َِ رررعاَمي األَبِدَّرررة، م  هررردا  الَعِظررريح الررردي فيررر  السَّ
ِْح.  اِلَدُر ِمن  ُهِ ح ما سِتَاع  لي

را  مَمَ هَّي ر حاِب السُّوِي ليَسرت اا َّرة بِال)ِّرهكَ برل   مجيرأل ُسرَّوك ا نسرا ، مذلرك لَِ
،  اال  ِااِحب ِمن رٍَََه كِبٍَي عَّى  اِحِب    ُسَّوك إَهًِِ  ا َي رم ال)َّهِّ املرهتُي عَّرى ِمًرِن » علَّ

 .(15)«َاَِّيَِّ  فَرَّتَينظُه رحدُُكح َمن ُتاِلِل 

خسادساً:خُكّفاُرخقُذ  ْيٍشخي عل ُمونختعنىخالخإلهخإاّلخاهلل:
ا َعَهَض النَّ ُّ  َا َِّ  ريب إاِلب كَ  َل ة التَّوحيد )    ل    ا اهلل ( ) ريع   َمعُبوَم عَّى َع ََ َِّ

رٍل مَمرن معر  ر َّ ُمرهاَمَّ  ْت ُِ  حَب ٍّ   ا اهلل ( َعََِّح ربو َج رُي ال)ِّرهتِك، م ارّل ِمرن هردَّ ال ََّرة نَردت
ررهك ( فَّرر ررَدَّ، فَّررو  اهلررا ربررو إالررب لََتبَرررهَّرَ ِمررن ِمََّّررة عبررد املطََِّّررب ) مهرري ال)ِّ دلك الِعبرراَمِي هلِل َمحت

َّو  َمعناهرا فَيحُ َرو  عَّرى ُكرلِّ َمرن تَرََّدَّرَظ  را  َمنَرُعوَّ ِمن  وهلا، قّلِ  َمن ًدَّعو  الِعَّتَح مجيَْ

                                           
ََدكور، مهو (  اال اِلافظع" 14) باحاِ لَّ ِتقت َّ الهاامي بَّدظة )هو( است الظَّاِهه ر َّ ربا إاِلب  االع )رنا( كَا   املسند. فغَيَّ

 ِمن التَِّهُّفاِت اِلَسَنِة.
 (.4833( رماَّ ربو مامم به ح )15)



ح بِالردُّعاي مالردَّبِ مالطَّروا  حروال  ِْ َرتَرَقرهَّب  لري ِاراِلني، ًم بأنَّ  ُمسٌَِّح ملرو كرا  ًعبُرد األنبيراَي مال
ٍل ر ْت ََن كا  ربو َج  عََّح من  مبعىن )    ل    ا اهلل (. ُبورِِهح ... فَعَجباِ ِل

خسابعاً:خت ح ِيُمخاالسِرغفاِرخللُمش كين:
ا ماَت ربو إاِلب عَّى ال)ِّهك َحَََّف  َا لََيطتَََُّبَّ ل  ِمن اهلِل املغِدَهَي ما   ُاَنأل ِمن ذلك،  َل

 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّ فررررررررررررررررررررأن ال اهلل 

ح رما بِالتَّحهمي.. م ذا ُحهَِّا [113]التوبةع  َُوا هتُح م بَّتُْ  ا سِتغتداُر هلح َف

خاألسِئل ة:
َِ النَّ ُّ 1  َِّ  ريب إالب، فََّح ًَرَتَحقَّ  ل  ذلك. ع َحِه  عَّى ِهداًَة َع

 ِمن اّلاِل هدَّ الِعباَري رِجب عَا ًَّيع
 َمن اَّك ِهداًَة ا َّ  ؟ -ر

 اهلداًَة نوعاِ ، اُذكهَها. -ب
َِّررحي2  ررا َحَ ررهت ربررا إالِررب الَوفرراُي جرراَيَّ ع   ال َا ِ عررن ابررن املسرريِّب عررن ربيرر   رراالع َل

ًررا َعررحا  ررل    لرر    ا اهلل، » معنرردَّ عبررد اهلل بررن ريب رميررة مربررو جْررل، فقرراال لرر ع رسررواُل اهلل 
ِة رحاجُّ لك  ا عند اهلل  ََ  ، فقا  ل ع رتَرهتَغب عن ِمََّّة عبد املطََّّب ؟ ... اِلدًو.«َكَِّ

 اّلال اِلدًو السااب  .. رجب عَا ًَّيعِمن 
ل التاليةع َحَ هت ربا إاِلب الَوفاي، ِمََّّة عبد املطََّّب ؟ -ر َُِ  ما معىن ا

ٍل َعحَّ الهَّسواِل ربا إاِلب ر  ًقوالع)    ل    ا اهلل (؟ -ب ْت  ملاذا َمَنأل ربو َج
َبة السَّيَِّّلة عَّى املسَِّح   مجيأل ُسَُّو  -ج ُِّحت ِِِّ رََرَه ال  ِك .م
َح ما ًَّيع3   ع بنيِّ ُح ت
َُ)هكني. -ر  ا سِتغدار لَّ

ِف الُ هباِت. التَّعَُّّ  بِالنَّ ِّ  -ب    إَََِّب اِلاجات مَك)ت
هِك  ذا ُرِجَي  سّلُم . -ج  ِعياَمي املًهِع امل)ت



خ(16)خالدَّرسخالَاِتس

خُكْفِ خب ِنيخآد م خوتذ  ْك ُهمخِدينذ ُهمخهوخ خفيخالّةاِلِحين خباب:ختاخجاءخأنَّخس ب ب  خالغُُلوُّ

ُْح  ُْح ِمًرنَر ِه بِن آَمَا متَرهتُك ِاراِلني ِمرن  -الردي ُاَِّقروا ألجَِّرِ   -رمَّاُل ُكدت ِبَسرَبِب الغَُّروِّ   ال
 األنِبياِي ماألملياي مغَيِهح، فالواِجب اِلَدُر ِمن ذلك ماجِتنابُ .

    [.77املائدي ع ] َّ من خن حن جن مم خم حم ُّ م وال اهلل ع  مجلع  -1

خت عاِنيخالُمف داِت:
ِلم ة  ت عناها الك 

ُْوم مالنَِّاَرى رهُل الِ تابِ   اليَر
ِارراِلني    تَرغتَُّوا ع ا فررهاُط مجمرراَمَاي اِلرردِّ، ماملررهام هنرراع ا فررهاُط   تَرعتِظرريِح ال الغَُّرروُّ

 بِالَقوتاِل ما عِتقاِم.

خعناِص خالدَّرس:

خأواًل:خأقساُمخالّناسختجاه خالّةاِلِحين :
ِااِلني  ا َّلَة ر سااع  ًنقِسح الناا  ُتاََّ ال

ررو   -1 ِارراِلني فَررروتَق َمنرر ِلَِتْح الررر رنرر هلح اهللُ  ًااهررا، فيُرَعظَِّ الغُررّلُيع مهررح الرردًن ًَرهتَفعررو  ال
ا مالرردَّبِ هلررا مالطَّرروا  حوهلرراَ بررل َمَ ررل األمررُه  ا اعِتقررام بعِ ررْح ر َّ هررحم ي   ُبرروَرُهح بِررُدعائِْ

ِااِلني جي َِهَّفو    الَ وتِ ، مهدا هو ال)ِّهك األكَل.ال َرَت َنجو  الَغهًَِ  ًم  يبو  الدااِعي ًم
ررح ِمرررن  -2 ِْ ررََّْح م  ًقومرررو  حبقِّ ِارراِلني مجيَحررردم  َف ت اُِدررايع مهرررح الرردًن ًَرنتَتِقِرررو  ال

 اِلبِّ ماملوا ِي.

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع16)

َم الطااِلُب معىن الُغَُّو. -   ر  حيدِّ
ِااِلني.ر  حيدَر ِمن الُغَُّوِّ    -   األنِبياي مال
ِااِلني. -   ر  حيوَّ عَّى ا  ِتداي بال



َََِّّت عن َسواِي السَِّبيِل. *  مِكَّتا الطاائَِدتَرنيت  د 
رررراِلة، محيبُّررررو ح  الَوَسررررطع -3 ِا ِارررراِلني   ر ررررواهلح مرعَرررراهلح ال مهررررح الرررردًن ًقتَررررُدم  بِال

ُدافعو  عنْح، م  ًَهفعو ح فوق َمنت ِلَِتْح الر رن هلح اهللُ  ًااها، مهردا هرو الواجرب  محيََتِمو ح ًم
ِااِلني، فّل  فهاَط م  تَردتهًِط.  ُتاَّ ال

يِن:خثانياً:خنذ ْهِيخاهلِلخسبحان هخأهل خالِكراب خفيخالدِّ خعنخالغُُلوِّ
ِاراِلني، معرن َرفترأِل امللَّروق فروق   ى اهللُ سبحانَ  اليْوَم مالنَِّارى عن جماَمَاي اِلدِّ مأل ال
َمن ِلَِت  الر رن ل  اهللُ  ًااها، مالغَُّروُّ كثرٌَي   النَِّرارى، فرإ ح َغََّروتا   عيسرى عَّير  السَّرّلا فَهَفعروَّ 

ُِرررروا منرررر ، ِمررررن َمهتتَربَررررِة النُّبُررررروَّ  ِي  ا ر  افرررردمَّ  هلرررراِ ِمررررن مم  اهلل. مباملقابررررل فررررإ َّ اليْرررروم  ررررد انتَرَق
 فالنَِّارى رفهَإوا، مالَيْوم فَرهَّإوا.

خط  ِيق خاليهوِدخوالنَّةارى: هخاألُتَّةخأنخت ْسُلك  ٌِ يُ خاهلِلخسبحان هخوتعالىخِله  ٌِ خثالثاً:خت ْح
م   كا  ألهرل ال تراب فْرو حترِدًٌه  َّ من خن حن جن مم خم حم ُّ ا طاُب    ول ع 

رد  ََّ عَّير  السَّرّلا  -كَرا فَعََّرت النَِّرارى مرأل املسريِ   هلدَّ األُمَّة ِمن ر  ًدعَّوا مأل نَبِريَّْح  
مَمرن َتَ)ربَّ   رح ِمرن هردَّ األُمَّرة مَغرّل   الردًِّن برإفهاٍط  -عَّير  السَّرّلا  -، ماليْوم مأل ُعَ ًره -

هًٍِط فْو ِمنْح.  رم تَردت

خِئل ة:األس
ِااِلني هو ر ل ال)ِّهك  دااِ محدًثاِ، فَا معناَّ ؟1   ع الغَُُّوُّ   ال
نجو  الَغًهَ  ؟2  ِااِلني جييبو  الدااعي ًم  ع ما ح ح َمن ًعتقد ر ا ال
ِااِلني ؟3   ع بنيِّ ما الواجب ُتاَّ ال
 حم ُّ  ا  رراال تعررااعع  ررى اهلل تعرراا عررن َرفتررأِل امللَّرروق فرروق َمن ِلَتِرر  الررر رن لرر  اهللُ  ًااهرر4 

 .َّ من خن حن جن مم خم
 هات ِمثا ِ لِغَُُّوِّ رهل ال تاب   رنِبيائْح. -ر

ِِِّ ذلك. -ب ِ  بأهِل ال تاب ؟ َم  هل ا طاب اا
 ع ِ ل بني العبارات   العَوم )ر( مما ًناسبْا   العَوم )ب(ع5 ع 5 

 العَوم )ب( العَوم )ر(



ِااِلني مجيَحدم   الُغّلي ََّْحًَنَتِقِو  ال  ف ت
ِْح اُِداي ِااِلني م  ًَرهتَفعو ح فَروتَق َمنت ِلَِت  ًُداِفعو  عن ال
بِت هلح الَوَسط و  ر حاَب الُقبوِر بالدُّعاِي مالدَّ  ًُرَعظَِّ

 
 



خ(17)خالدَّرسخالّسادس
خفيخ خالّةاِلِحين ختابع/خباب:ختاخجاءخأنَّخس ب بخُكْفِ خب ِنيخآد مخوتذ  ْك ُهمخِدينذ ُهمخهوخالغُُلوُّ

ي اهلل عنَْا    روال اهلل تعرااع -2 َِّحيِ ( عن ابن عبا  ِر  جئ يي  ىي ُّ  م  ) ال

 ررررررراالع" هررررررردَّ رمسررررررراي رِجرررررررااٍل  [23]نررررررروحع  َّ جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
رربوا  ا جماِلِسررْح الررر   ِِ ِْح ر  ان ررا َهََّ رروا رمحررى ال)َّرريطاُ   ا  َررروتِم َا  رراِلني ِمررن  رروا نرروح، فَّ
ِْح، فَرَدَعَّروا، م  تُرعتبَررد، حرر   ذا َهََّرك رملّلررك مُنِسررَي  كرانوا جيَِّسررو  فيْررا رنِراباِ ممساوهررا بأمسرراِئ

 .(18)الِعَّتُح، ُعِبَدت " 
ا ماُتوا َعَ دوا عَّى  ُبورِِهح   َ وَّرما م اال ابن القيح َا ع  اال غَي ماِحٍد ِمن السَََّّفع" َل

ُْح،   إااَل عَّيْح األََمُد فَرَعَبُدمُهح ".   متاَِيََّ

خت عانيخالُمف داِت:
ِلم ة  ت عناها الك 

   َتَتكوا ِعباَمَي ر ناِمُ ح   َتَدُر َّ آهلَتُ ح
َرُعوق  َرُغوث ًم هَمم  مسواٌع ًم رمساي لِهِجااٍل  اِلني ِمن  َروتِا نُوٍح عَّير  السَّرّلا،    مَنست

  اَرت رمساي أل ناٍا ُعِبَدت ِمن مم  اهللِ 
ِْح َوَ  هلح رمحى ال)َّيطاُ   ا  وِم  َمست

ِااِلني األنِابُ  َِوَّري عَّى ُ َوِر رملِّلك ال  األ ناا امل
 حر اموا عند  بورهح َتعِظيَاِ هل َعَ دوا عَّى  ُبورهح

خع ناِص خالدَّرس:

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع17)

 - . ِِِّ الطااِلُب ر َّ رمَّاَل ِ هتٍك َحَدث   األرِض َسَبُب  الُغَُّوا  ر  ًُو
 ر  حيدر الطااِلُب ِمن َكيتِد ال)َّيطاِ  متَرَّتِبيِس . - 
تَرنتِبَط الطااِلُب َمَ هَّي فَرقتدِ  -   الِعَّتِح. ر  ًَست

 (.4920( رماَّ البلاري به ح )18)



خفيخاألرِضخس ب ُبهخالغُُلّوخفيخالّةاِلِحين : خأواًل:خأوَّلخِشْ ٍكخح د ث 
رررّلا  ا  كررا  الناررراُ  عَّرررى التَّوِحيرررِد َع)رررهَي  ُرررهمٍ  منرررد ر  رهرررَبَط اهللُ سررربحان  آَمَا عَّيررر  السَّ
َرغُرروث،  ِارراِلني، مذلررك ر َّ ) ُممااِ، مُسررواعاِ، ًم ررهك ِبَسررَبِب الغَُّرروِّ   ال األرض حرر َّ َحررَدَث ال)ِّ

ررٍل ممِ  ررهاِ ( كررانوا رِجررا ِ  رراِلني رهررَل ِعَّتررٍح مَف ت َرُعرروق، مَنست ررا ًم َا تَرردم   ررح، فَّ ًررٍن، مهلررح رتبرراٌع ًقت
رررِدهح م رررارما ًتَررررَهمَّمم  عَّرررى  ُبرررورِهح  ِاررراِلو    َاَمرررٍن ُمَتقررراِرٍب ح نررروا عَّرررى فَرقت مررراَت رملّلرررك ال
ررررني هلررررح ر  َ رررروِّرما ُ رررروَرُهح   ا رررراِلسَ ألجررررل الرررردِّكهى  ِْح املعظَِّ رررريطا   ا  َررررروتِم فسرررروَّال ال)َّ

ررِه ال)َّرريطا ، لُِيو ِررأَل َمررنت بعررَدهح   ِعبرراَمِي غررَِي اهلل.  ما  تِررداِي  ررح   فَرعتررِل ا ررَي. مهرردا ِمررن َم ت
ررا مرراَت رملّلررك الرردًن َ رروَّرما األ ررناَا مُنِسررَي الِعَّتررُح بِررَدهاِب الُعََّرراي، مجرراي ر ررواٌا   ايِّرر م   َا مَل

ررهك رتررى ال)َّريطا   ا َمررن بعرردهح، م رراالع مرا َعَ ُدرروا عَّررى  ُبررورِه ح مَ رروَّرمهح برني التَّوحيررد مال)ِّ
  ا أل ررح ًعبرررُدم ح ِمررن ممِ  اهلل، فعبَرررُدمهح ِمررن مم  اهلل سررربحان ، فأرَسررَل اهللُ سررربحان  نُوحررراِ 

ررررّلا فررررَدعاُهح  ا ِعبرررراَمِي اهلِل محررررَدَّ  ]هررررومع  َّمك لك خك حك جك مق حق مف ُّ عَّيرررر  السَّ
61.] 

ِاراِلني، فرإ َّ ال)َّر رهَّ    الَرِب البَّرِة فَسبُب ال)ِّهك  دااِ محدًثاِ هوع الغَُُّوُّ   ال ِْ يطاَ  ًُظ
 مالتَّعِظيِح.

خثانياً:خت ض  َّمخفذ ْقِدخالِعْلم:
ررِل اهلِل سرربحان  عَّررى الناررا  ُمجرروم الِعَّتررِح مظُْررور الُعََّرراِي الرردًن ًُربَريِّنررو  لَّنارراِ     َّ ِمررن ف ت

رررد الِعَّترررِح مَمررروتتِ  َعرررة. مِبَدقت رررنََّة ِمرررن الِبدت رررهك، مالسُّ الُعََّررراي حيرررلا اِْرررل بالنارررا ،  التَّوِحيرررَد ِمرررن ال)ِّ
َِّة  وا نوح  ر َّ ال)َّريطاَ    ًتَجرهَّر عَّرى  -عَّير  السارّلا  -فيظْه ال)ِّهك متنت)ه الِبدَع. م   

ِد العََّاي. ا ُتهَّر عَّى ذلك عند فَرقت  معَوِي الناا   ا ال)ِّهك مأل ُمجوِم العَّح مالعََّاي، م منَّ
هلَل عَّى ِعَّتح، مر  حيدَر ِمن ال)ِّهك مما ًُقهِّب  لي ، مر    َّ الواِجب عَّى املسَّح ر  ًعبَد ا

نيا ماآلارهي،  ردًن الدرائً ن قرَيي الردُّ رَهِي املوحِّ ه ال)َّيطا  مَمساِمِس َ لي و  ِمرن ُامت ًبتِعَد عن َم ت
قِتِدي  ح.  مر  ًعِهَ  ألهل الِعَّح ف ََّْح ًم

خ

خاألسِئل ة:



 َّ جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ُّ  ع  رررراال اهلل تعررررااع1 
 .[23]نوحع 
 .﴾ جت  هب مب خب حب جب هئ﴿ َمن املهام بقول ع  -ر

رََج ال)َّيطا   َروتَا نوٍح لِِعباَمي األ ناا ؟-ب  كيف اسَتدت
 ع امأل الَدهاغات التااليةع2 
  000000000000000 000000000000000 000000000000000األنِابع هي  -1
  000000000000000 000000000000000 000000000000000رمَّال ِ هتٍك   األرض َسَبُب   -2
ِااِلني   العِه اِلاِه.3   ع اذكه رربعاِ ِمن ُ وَر الغَُُّوِّ   ال
ِد الِعَّتِح مَموتِت العََّاي.4   ع اذكه َّلَِة ِمن آَاِر فَرقت



خ(19)خالدَّرسخالّسابع
خُكْفِ خب ِنيخآد م خوتذ  ْك ُهمخ خفيخالّةاِلِحين ختابع/خباب:ختاخجاءخأنَّخس ب ب  خِدينذ ُهمخهوخالغُُلوُّ

ي اهلل عن  ر َّ رسوال اهلل  -3   َتطهمين كَا رإَهت النَِّارى ابن »  االع معن عَه ِر
ا رنا َعبتٌد، فقولواع عبُد اهلل مرسولُ     .(20)«مهمي،  منَّ

ا رهَََّك َمن كا   بَّ ح ع» م االع  اال رسوال اهلل  ، فإمنَّ  ..(21)«الغَُُّوا  ًااُكح مالغَُُّوا
 .(22) اهلا ََّلَاِ « َهََّك املتَرَنطِّعو  »  االع ر َّ رسوال اهلل  مملسَِّح عن ابن مسعوم 

خت عاِنيخالُمف داِت:
ِلم ة  ت عناها الك 

 ا إهايع جماَمَاي اِلدِّ   املدتِح مالَ ِدب في  َتطتهمين
َُُّ    ال)َّيِي مالتََّ َُُّّف في  املتَنطِّعو   الترََّنطُّألع الترََّع

خع ناِص خالدَّرِس:

خ:أواًل:خت ْح يُمخُتجاو ز ِمخالح دِّخفيخت ْدِحخال َّسوِلخ
ِح  كَا ُتاَمَات النَِّرارى اِلردَّ   َمردتح عيسرى   ى الهَّسواُل  -عن جماَمَاي اِلدِّ   َمدت

، فقالت إائدةع هو اهلل، م الت راهىع هو ابن اهلل، مهدا ِ هك َعِظيح َكدَّرَهُهح -عَّي  السَّّلا 
 [.72]املائديع  ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ اهللُ ِب ،  اال تعااع 

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع19)

 .ر  حيدر الطااِلُب ِمن جماَمَاي اِلدا   َمدتِح الهَّسوال  - 
ِِِّ الطااِلُب معىن ا إهاِي مالترََّنطُّأِل. -   ر  ًُو
 ر  ًُربَرنيِّ الطااِلُب ر َّ الُغَُّوَّ َسَبٌب   َهّلِك اأُلَمِح. - 
َتلت  -  َِ الطااِلُب الواِجَب اعِتقامَّ   الهَّسواِل ر  ًَست َِّ. 

 (.3445( رماَّ البلاري به ح )20)
 (.1/215( رماَّ رمحد )21)
 (.2670( رماَّ مسَّح به ح )22)



خالُعبوِديَّةخوال ِّسال ة:خثانياً:خأش   ُفخت قاتاِتخال َّسوِلخ
ررَه  َمقاماتِررِ   رر ررد  رردوَّ مبررا َمَ ررَد  بِرر  َربُّرر ع عبررد اهلل مرسررول ، مهرردَّ ر ت ِِ رُمَّتَرر   ا ر  ًَ

.ُطاع َِدَّق ًم َتِح ُّ ر  ًُعَبد، مالهَّسواُل جيب ر  ًُ  . فالَعبتُد   ًَست
رَتغاَوا بِر ،  ًَرنتَتِسربو   ا ا سرّلا  ا الغَُّروِّ   الهَّسرواِل م د ذَهرب ر ترواا ِ َّرن  فرَدَعوتَّ ماست

ررهك األكررل املنررا  لَّتَّوحيررد. مهرردا  فررهاط جِيررب  مإَََّبرروا ال)َّررداَعة منرر ، منَررَدُرما لرر ، َفوَ عرروا   ال)ِّ
 اِلَدر من .

ًِر  ماتِّ  رهًٌِط جِيرب مذهب ر واٌا آَارهم   ا تَررهتِك إاَعتِرِ  ما عرهاِض عرن َهدت براِع ُسرنَِّت  مهردا تَردت
ا اِرروارِح ِبِدعترررل  اِلررَدر ِمنرر ، مالواِجررب عَّررى املسررَِّح ر  حِيرربَّ الهَّسررواَل  رردِّ ُْ َِ  بَّررِة ِ ررهِعيَِّة ُت

َعة. ِتناِب الِبدت ِل بِالسُّنَِّة ماجت ََ ِتناِب النَّواهي، مالَع  األماِمه ماجت

خس ب ُبخفيخه الِكخاألُت خ خِم:ثالثاً:خالغُُلوُّ
، فقد َحدَّر من   بقولر ع)  ًاراُكح مالغَُّروا (. مرارل رنَّر   جِيب عَّى املسَِّح ر  جيَتِنَب الغَُُّوَّ

 سَبب   َهّلِك األَُمح    ول ع) فإمنا رهََّك َمن كا   َبََُّ ح الغَُُّوا (.
قرررامات  رراال  رريَّ ا سررّلا ابررن تيَيررةع" هررردا اِلرردًو عرراا    مجيررأل رنررواِع الغَُّرروِّ   ا عتِ 

 ماألفعااِل ماأل واال ".
ِااِلني  ا ً و  َسبباِ   ِعبامهتح.  مِمن الغَُُّوِّ   ا عِتقامع تعِظيح ال

 مِمن الغَُُّوِذ   األفعاالع الهَّمتُي حبجاَرٍي كِبَيٍَي   اِلجِّ.
 مِمن الغَُُّوِّ   األ واالع ا تتيا  بِأذكاٍر ااِئَدٍي عن امل)همِع.

:خرابعاً:خالرذَّن طُّعُخ خِتنخالغُُلوِّ
ًِن مجماَمَاي اِلدِّ   األ وااِل ماألفعرااِلَ أل َّ ذلرك   ى النَّ ُّ  َُِّ  مالتََّ َُِّّف   الدِّ عن الترََّع

ِاررراِلني َهرررّلٌكَ أل  ذلرررك ًُرررحممِّي  ا  َُّ  مالتََّ َُّّرررف    بَّرررة ال عاٌي هلرررّلِك ر رررحاِب ، فرررالترََّع َمررردت
ررر    ال رررر َُّ ررررن ًرررردعو  ا ِعبرررامهتح، مكرررردا الترََّع ََ ّلِا م ظْررراِر الباِإررررل    ررروَرِي اِلرررر ِّ َهرررّلٌك، ك

باتِّباِع  مإاَعتِر ، م  ًرُرحمتََه  ُمتجاِهّلِ ر َّ  بََّت   ا حِتدااِل باملوِلِد النََّبِويِّ ِبَدعتوى  بَّة النَّ ِّ 
 رم عن ر حاِب  ا حِتداال ِبدلك ...َ بل هدا ِمن َ ِنيأِل رهِل الِبدَع. عن  

ِاررراِلني َمنرررااهلح، متَررررهتك الغَُّررروِّ  رررل ال رررٌة، فالواِجرررب تَنً  ََ   َّ َاطَرررَه الغَُّررروِّ َعِظررريٌح منَتاِئُجررر  َمِاي



ِْح، مكدا اِلَدر ِمن التَّنطُّأل   مجيأل رُموِر الدًِّن.  في

خاألسِئل ة:
 ع ِ ل بني العبارات   العَوم )ر( مما ًناسبْا   العَوم )ب(ع5 ع 1 

 العَوم )ب( العَوم )ر(
َُّ    ال)َّيي مالتََّ َُّّف في . - ا إهايع -1  الترََّع
 جماماَي اِلدِّ   املدح مالَ ِدب في . -   التَّنطُّألع -2

ِااِلني. -     ا  ِتداي بِال
  َتطتُهمين كَا رإرَهت النَِّرارى ابرَن مرهمي،  منرا »  االع ر َّ الهاسواَل  ع عن عَه 2 

 «.فقولوا عبد اهلل مرسول  رنا َعبتٌد، 
 ما الدي رمَ أل النَِّارى   ال)ِّهك ؟ -ر

دوَّ ب  ؟ مب رَمه رسواُل اهلل  -ب ِِ  رُمََّت  ر  ًَ
، فإمنا رهََّك َمن كا   بَّ ح الغَُُّوا ع» ع  اال 3   «. ًااكح مالغَُُّوا
 َقوتلِيَّة.هات ِمثا ِ لَّغَُُّوِّ   الِعبامات الِدعتَِّيَّة، مآَاه   الِعبامات ال -
ِِِّ كيف حتبُّ الهَّسواَل 4   ؟ ع ِمن ِاّلال ِمراستك لَّباب، م
 



خ(23)الدَّرسخالثّاِتنخ

خباب:ختاخجاءخِتنخالرذَّْغِليِظخِفيم نخع ب د خاهلل خعندخقذ ْبِ خر ُجٍلخصاِلٍح،خفكيفخإذاخع ب د هخ؟

ٍِ َمِسيٌََّة  ا ال)ِّهك األكلَ  م د حدَّر ال)َّرهع ِمرن ذلرك. رمارا ِعبامُي اهلِل عند  ل َرُجٍل  اِل
ِارا  فرإ َّ ذلرك رَ ردا مرعظَرح عنرد اهللَ ألنَّر  ِ رهتٌك ركرَل. مِكَّترا اِلرالتني جِيرب   ذا ُعِبد الهَُّجل ال

 اِلَدر ِمنَْا ماجِتنا َا.
ة ذََكَهت لِهسواِل اهلِل  ََّّى اهلل -1 ََ ي اهلل عنْا ر َّ رُاَّ َسََّ َِّحيِ ( عن عاِئَ)ة ِر    ) ال

ُِّرَوِر. فقراالع رملّلرك  ذا مرات فريْح » عَّي  مسََّّح َكِنيَسرِة ررهترا   ررِض اِلَبَ)رِة ممرا فيْرا ِمرن ال
ُِّرَور، رملّلرك ِ رهار  رِجداِ، مَ روَّرما فير  تَّرك ال َّ َمست ِاا  بَرَنوا عَّى  َرلت ِاا  رم العبد ال الهَُّجُل ال

 .(24)«ا َّ  عند اهلل 
َنة التََّاَِيل. َنة الُقبور، مِفترت ع ِفترت َنتَرنيت  فْحم ي مجعوا بني ِفترت

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

 َمعتَبُد النَِّارى الَ ِنيَسةُ 
ةُ  التََّاَِيلُ  ََ َُِّور اَ سَّ  ال

خِعناِص خالدَّرِس:

خقذ ْبٍ خر ُجٍلخصاِلٍح:أّواًل:خالرَّغِليُظخِفيم نخع ب د خاهلل خعندخ
ي اهلل عنْا لَّهَّسواِل  ة ِر ََ   َمَهِض َموتتِِ  َكِنيَسِة ررهتا بِأرِض اِلَبَ)رِة ممرا  ذكَهت راُّ َسََّ
رررِ  الررردَّاِّ، فأاَلهرررا  ررراِمًَه عَّرررى َمجت ر َّ اليْررروَم مالنَِّرررارى  ذا مرررات فررريْح الهَّجرررل  فيْرررا ِمرررن تَِ

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع23)

ٍِ مر ا َإهًٌِ  لَّ)ِّهتِك. -  َح ِعباَمِي اهلِل عند  َرلتِ َرُجٍل  اِل َتنِتَج الطااِلُب ُح ت  ر  ًَست
 دُكه الطااِلُب ُ َوراِ ِمن األعَااِل ال)ِّهِكيَّة عند الُقبوِر.ر  ًَ  - 
ِوًِه َذماِت األرتماِح. -  ِت َة ِمن  ي ال)اارِِع عن الِبناي عَّى الُقبوِر مَت ََ َِ اِل  ِِّ  ر  ًُرَو

 (.528(، مرماَّ مسَّح به ح )427( رماَّ البلاري به ح )24)



ِاراِلة، مَعبَردما اهلَل عنررد  تردما بِرر    رفعالِر  ال ررجداِ مَ روَّرما ُ روَرَت  لِيَرقت ِارا  بَرنَروا عَّرى  َرلَّ َمست ال
ررن بعررَدهح الغَُّرروَّ    هرردا القررل،   بررنيَّ  ََ ح ِل ِْ ر َّ هررحم ِي رَ ررهُّ ا َّررِ  عنررد اهلل ِلَ ررّلهلح مَسررنِّ

 ِعبامهتح ِمن مم  اهلل.  ُبوِر  اِليْح ح  رف ى  ح ذلك الغَُُّوا  ا
رح، فنَرَقرأل فيَرا َم َرُعروا فير  ِمرن  م د ذكه  ِْ رَدْح هردا حترِدًهاِ لنرا ِمرن ر  ندَعرل ِمثرل فعَِّ َم ت

ِااِلني. فأفام اِلدًو ر َّ َمن َعَبَد اهلَل عند  َرلتِ َرُجٍل  ا  فْو ِمن ِ هاِر ا َّر  عنرد  ِعباَمي ال
 اهلِل، فَا الظَّنُّ مبَن َعَبَدَّ ؟!

ن ةخالرَّماثِيل:ث ن ةخالُقبوِرخوِفرذْ ُرخِتنخِفرذْ  ٌ خانياً:خالح 
   َّ الدًن بَنوا ال ِنيَسة مجعوا بني فتنتني ِلَّ  َا كثٌَي ِمن ا َّ ، مَهاع

َنة الُقبوِرع بِالِبناي عَّيْا، مالُع وِ  عندها، م سهاِجْا مالِ تابَِة عَّيْا. -1  ِفترت
َُِّور  -2 َنة التََّاَِيلع ري ال ة.ِفترت ََ  ا سَّ

رااَل الردًن افَتَتنروا  م د  ى  ْا ِه َذماِت األرماح. فرإ َّ اِ رًو ِت رُمََّت  عن الِبناي عَّى الُقبوِر مَت
ِْح آاَل  ررح األمرره  ا  ِارراِلني فبَرنَرروا عَّيْررا املسرراِجَد مَ رروَّرما فيْررا ُ ررَور  رراِلي بَِتعِظرريح  ُبرروِر ال

 ِعبامهِتح.
نَرررِة  نَرررة بِرررالُقبوِر كالِدترت رررهَك ِبَقرررلتِ َرُجرررٍل  رررا  ًُعتَرَقرررد مالِدترت باأل رررناِاَ برررل هررري رَ ررردا. فرررإ َّ ال)ِّ

رررهك ًَت رررهَّعو   رررهك قَ)رررَبٍة رم َحَجرررٍه، مهلررردا ُِترررد رهرررل ال)ِّ َ رررّلُح  ر رررَهب  ا النُّدررروِ  ِمرررن ال)ِّ
ِْح  ِارررراِلني ُا)رررروعاِ   ً ررررو  مررررنْح   بيرررروت اهلل، محيَِّدررررو  بأمسرررراِئ متَ)ررررعو  عنررررد  بررررور ال

ُعو  ُنِدقرو  األمروااَل الطاائََّرة عَّرى ذلرك، مألجرِل مًَدت نردرم  هلرح، ًم دحبو  ًم ح عند ال)َّداِئِد، ًم
َِّّلِي عند الُقبوِر. هدَّ املدَسَدِي  ى الهَّسواُل   ح  عن ال

خاألسِئل ة:
 ع بنيِّ ُح َح ِعباَمي اهلِل عند  ل َرُجٍل  ا .1 
 لَدهاغ الدي رمامك.ع اكتب املعىن املناِسب ِل لِّ ُمدَهَمٍي   ا2 
  000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000الَ ِنيَسةع  -
  000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000التََّاَِيلع  -
ي اهلل عنْرا لَّهَّسروال   َمرَهِض َموتتِر  َكِنيَسرِة ررهترا برأرض اِلَبَ)رة 3  ة ِر ََ ع ذكهت راا سََّ



ِ  الدَّاِّ ... اِمًه عَّى َمجت  مما فيْا ِمن تَِ
َِلِّ  َا َكِثٌَي ِمن ا َّ ، فَا َها ؟ -  الدًن بَنوا هدَّ الَ ِنيَسة مجعوا بني فتنتني 
َنة 4   باأل ناا بل رَ دا.ع الِدتتنة بِالقبور كالِدترت
 ا هح الِعباري الساابقة ُمبَريِّناِ بعع ُ َوِر ال)ِّهك عند الُقبوِر. -
 
 



خ(25)الدَّرسخالّراِسعخ

ختابع/خباب:ختاخجاءخِتنخالرَّغليِظخِفيم نخع ب د خاهلل خعندخقذ ْبِ خر ُجٍلخصاِلٍح،خفكيفخإذاخع ب د هخ؟

رِة لر  » مهلَا عنْا  التع -2 َِ ي ا نُ اَِل ِبهسواِل اهلل  ََّّى اهلل عَّي  مسرََّّح إَِدرَ  ًَطترهَُح يَِ َا َل
ِْ ، فإذا اغَتحَّ  ا َكَ)َدْا، فقاال  ع" َلعتنَرُة اهلِل عَّرى اليْروم مالنَِّرارى، -مهو كردلك  -عَّى َمجت

ح َمسرراِجَد  ررهَّ، غررَي رنَّرر  َاِ)ررَي ر  « افرردما  ُبرروَر رنِبيررائِْ حيرردِّر مررا َ ررَنعوا، ملررو  ذلررك رُبتررهَِا  َربرت
ِجداِ   .(26)]راهجاَّ[«. ًُرتََّلَد َمست

ٍس مهو  مملسَّح عن ُجنُدب بن عبد اهلل  االع مسعت النَّ َّ  -3 َت  بل ر  اوت ق
 ين ربهَرُ  ا اهلِل ر  ً و    ِمن ح َاَِّيل، فإ َّ اهللَ  د افَدين َاَِّيِّل، كَا افَد  بهاِهيَح » ًقوالع

ٍه َاَِّيِّل، ر  م  َّ َمن كا   بََّ ح كانوا  اَِّيِّل، ملو كنت ُمتَِّلداِ ِمن رُمَّر َاَِّيِّل،  فدت ربا َب ت
ِْح َمساِجَد، ر  فّل تَرتَِّلدما الُقبوَر َمساِجد، فإين ر اُكح عن ذلك ًَرتَّلدم   ُبوَر  . (27)«رنِبياِئ

 فقد  ى عن    آاه َحياتِِ .
ِجٌد،  -مهو   السِّياق  -   نَّ  َلَعن  َ َمست َِّّلي عندها ِمن ذلك، م     ًُرَبت َمن فَرَعََّ ، مال

ِجداِ، َِّحابَة   ً ونوا لَِيبتنوا حواَل  لَِّ َمسجداِ، مكلُّ  مهو معىن  وهلاع َاِ)ي ر  ًُرتََّلَد َمست فإ َّ ال
ََّى َمستجداِ، كَا  َََِّّى في  ًُس أٍل ًُ ِِ ِجداِ، بل ُكلُّ َموت َِّّليُ في  فَرَقد اتُّرِلَد َمست َدت ال ِِ أٍل ُ  ِِ َموت

وراِ ع»  اال  ِجداِ مإَْ  .(28)«ُجِعََّت   األرُض َمست

خت عاِنيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع25)

َِّحابة رَ دُّ اأُلمَِّة ِعناًَِة مبقاِا التَّوحيد.ر  ًُربَرنيِّ الطااِلُب  -   ر َّ ال
ِِِّ الطااِلُب فَ ل النَّ ِّ  -   مرنَّ  َاَِّيُل اهلِل. ر  ًُرَو
َة ِمن  ِيِ   -  ََ َِّّلِي عند الُقبوِر. ر  ًستَرنتِبط الطاالب اِل   عن ال

  (.531(، ممسَّح به ح )435( رماَّ البلاري به ح )26)
 (.532ح به ح )( رماَّ مس27َّ)
 (.521(، ممسَّح به ح )438( رماَّ البلاري به ح )28)



َدة نَرَ اَل بِالهَّسواِل  نُ اَِل ِبهسواِل اهلِل  ِبَع ُرمَح  ال)ًَّه  َمََّك املوتِت لِيَرقت
 َجَعلَ  إَِد َ 

َِةٍ  ي  ِكساي في  ُاطوطٌ  يَِ
 ر ابَُ  الَغحُّ ِبَسَبِبْا فإذا اغَتحَّ  ا

 أل َبِ َم انُ  بارِااِ  رُبتهَِا  َربرتهَُّ 
 ا ََّّة، مهيع رعَّى َمرجاِت البَّةِ َمأُاوٌذ ِمن  ا َِّيلُ 

خع ناِص خالدَّرِس:

اِذِهمخقُبور خأنِبياِئهمخت ساِجد:خأواًل:خل ْعُنخال َّسوِلخ خاليهود خوالنَّةارىخالتَِّ
عَّى محاًَة التَّوِحيد ما َتدَّت َ رَدَقُت  عَّرى رُمَّتر  مِحهِ ر  عَّرى ِهرداًَِتْاَ  َحهِِ الهَّسوال 

ا نَرَ اَل َمََّك املوِت   َا ِي َسرَ هات  -عَّير  السَّرّلا  - ذ  نَّ  َل َدة   رى ِمرن ِ ردَّ لَِقربتِع ُرمِحرِ  ال)َّرًه
َي الَ ثِررررَي، فقرررراال  رررريت رررريب  -املرررروِت ال)َّ ِِ نَررررُة اهلِل عَّررررى اليْرررروِم َلعت » ع-مهررررو   هرررردا املو ِررررف الَع

ِْح َمساِجد  روا  رلَّ   َاِ)ي «. مالنَِّارى افدما  ُبوَر رنِبياِئ عَّى رُمَّتر  ر  ًَِ رَُّّوا بَرعترَدَّ فيُرَعظَِّ
ح ًَرتَرَعبَّررردم  فيْرررا هلل حررر  آاَل  رررح األمرررُه  ا َعبررراَمي  كَرررا فَرَعرررَل اليْررروم مالنَِّرررارى ِبُقبررروِر رنِبيرررائِْ

 رنِبيائْح.

خ:خالةَّحاب ِةخِبو ِصيَّةخال َّسوِلخثانياً:خع م لُخ
ي اهلل عنْح رَ دُّ األمَّرة اعِتنراِي مبقراِا التَّوحيرد، مرعَّرح هردَّ األُمَّرة بِال)ِّرهك ممرا  َِّحابَة ِر ال

را تُرو   ًُرحَممِّي  لي ، م د َعََِّوا م َِبَّوا ما حدَّر من   َا    رمَّت  ِمن افاذ القبور َمساِجد. فََّ
َفن اارَِج بَريتِت  م  مأل  بور ر حاِب    الَبِقيأل، بل َمفُنوَّ   بَريتِت  ألمَهًتنع َهَّ، فَّح ًُدت  ًُرلتُِاما  َربرت

 ُسنَّة اهلِل   رنِبيائِ  ر ح ًُدفَنو  حيو اوتو . -1
ي اهلل عنْح ر  ًُرتََّلد  لَّ  -2 َِّحابَة ِر َيُة ال ِجداِ فيُرحَممِّي ذلك  ا  َا)ت  ِعباَمتِ .َمست

َه نَِبيِّ   ِجداِ. مرجراب سربحان  َمعتَوتَر     م د محى اهللُ سبحان  متعاا  َربرت فَّح ًُرتََّلد َمست
 .(29)« الََّّْح   ُتَعل  َرلتِي َمََناِ ًُرعتَبد » َ ولِ ع

                                           
 (.1/172( املوإأ، كتاب الِّلي )29)



خثالثاً:خإب اِهيمخوتحمَّدخصلَّىخاهللخعليِهماخوسلَّمخِخِليالخاهلِل:
تِ  قَِس ليرااٍل عرن تَربَرهُّئِرِ  ِمرن رنَّر   رد افرَد رحرداِ ِمرن رُمَّتِر  َاَِّريّلَِ  بل َمفا تِل الهَّسواُل 

َُلالَّررِة غررَيَّ ُسرربحان ، فقررد نرراال  رر  مَمعتهِفَتِرر ، فررّل ًََسررأُل ِل َِ أل َّ  َرَّتبَرر   ررد امررَتأل ِمررن  بَّررِة اهلِل متَرعتِظي
 .ا ََّّة كَا ناهلا ربُوَّ  بهاِهيح عَّي  السَّّلا 

َُْرا هلل. رمارا البَّرة فْري عامَّرة فا ََّّة اا  َّة هلدًن النَِّبيَّني ال رهاني، م  ًُنرا  ذلرك ُعبوِمًرَّتَر
يأل املهسَّني مسائِه املحمِمِننَي، فإ َّ اهلَل حيبُّْح محيبُّونَ . َِ ِ 

خ:رابعاً:خإثباُتخف ِضيل ةخأبيخب ْكٍ خالةِّدِّيقخ
لو كا  ل  َاَِّيٌل ِمن ا َّ  ل اَ  ربا  -مالتَّقِدًه  عَّى سِبيل الَدهتضِ  -رنَّ   بنيَّ الهَّسواُل 

ََّد  ي اهلل عن  رفَ ل هدَّ األُمَّة بعد نَِبياْا   ، مفي  ب ه. م  هدا التًَِّهِ بأ َّ ربا ب ه ِر
ٍِ رَ دا كا  رما بِالنِّيابَة عن  ِمن غَيَِِّ.    اَري  ا اّلفَِت َ أل َّ َمن كانت  بَّت  ِلَ)لت

خأُتَّر هخِتنخبِناِءخالم ساِجدخعلىخالُقبوِر:خْحٌيُ خال َّسوِلخخاتساً:خت خ
َر الهَّسواُل  رُمََّت  ِمن ر  تَرتَِّلد القبوَر َمساِجد كَا فعل اليْوم مالنَِّارى الدًن غَّروا  حدَّ

ررن فعررل ذلررك ِمررن املسررََّني فقررد  ررابَ   ََ    بررور رنِبيررائْح حرر  آاَل  ررح األمرره  ا ِعبررامهتح، ف
ري اهلل اليْوَم م  رَتِحقااِ لَّردَّاِّ مالَوِعيرِد، فدري اِلردًو الردي رماَّ جنردب ِر النَِّارى، ًم رو  ُمست

 عن  النَّْي عن افاِذ القبوِر َمساِجد ِمن ََّلََِة ُمجوٍَّع
ر  م  َّ َمررن كررا   رربََُّ ح كررانوا » َمررن كررا   رربََّْح عَّررى ذلررك    ولرر ع َذاُّ الهَّسررواِل  -1

 «.رنِبيائْح َمساِجد ًَرتَِّلدم   ُبوَر 
ر  فررّل تَرتَِّلرردما الُقبرروَر َمسرراِجد » عحتررِدًه رُمَّتِرر  ِمررن افرراِذ القبررور َمسرراجد    ولرر   -2
.» 

ًَِّهِ عن ذلك    ول ع -3  «.فإين ر اكح عن ذلك »  ُي  ال
رريَحِة ألمَّتِرر    َّ ِمررن كَررااِل رمحررِة الهَّسرروال  ِِ    بعرراِمِهح عررن  بأُمَّتِرر  رنَّرر  برراَلغ   النَّْرري َن

ررهِك بِرراهلِل، مذلررك ِمررن البِرردَِع القاِمَحررِة  ررهك مَمسررائَِِّ َ أل َّ افرراَذ الُقبرروِر َمسرراِجَد َمسرريٌََّة  ا ال)ِّ ال)ِّ
   الدًِّن.

خاألسِئل ة:



 مهو   َسَ هات املوِت ؟ ع ِمحَّ حدَّر رسواُل اهلل 1 
 ع عَِّّلع2 
ررا تُرررَو ِّ الهَّسررواُل  - َا رَِج بَريتتِرر  م  مررأل  ُبرروِر ر ررحاِب    الَبِقيررأِل بررل ُمفِررَن     ًُرردَفن اررا َل
 بَريتِتِ .

 ع امأل الداهاغات التاالِيةع3 
َِّّلُي مالسَّّلا.  000000000000000م  000000000000000َاَّيّل اهلِل َها  -1 َا ال ِْ  عَّي
  000000000000000هوع  رفَ ل األُمَّة بعد النَّ ِّ  -2
  000000000000000 000000000000000ا ََّّةع هي رعَّى  -3
 
 



خ(30)الدَّرسخالعاِش خ

ختابع/خباب:ختاخجاءخِتنخالرَّغليِظخِفيم نخع ب د خاهلل خعندخقذ ْبِ خر ُجٍلخصاِلح،خفكيفخإذاخع ب د هخ؟

ُْح » مهفوعرراِع مألمحررد بَسررَنٍد َجيِّررد عررن ابررن مسررعوم  -4 رِك   َّ ِمررن ِ ررهاِر النارراِ  َمررن تُرردت
 .(31)]مرماَّ ربو حامت    حيح [« السااَعة مهح رحياٌي مالدًن ًَرتَِّلدم  الُقبوَر َمساِجَد 

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

يايٌ  ُْح السااَعة مهح َرحت رُِك ررراَعِة، َكطَّررروعِ  َمن ُتدت ح ُمقررردِّمات السا ِْ ررره عَّررري َْ رررَِس  َتظت ال)َّ
 ِمن َمغهِِ ا

خع ناِص خالدَّرس:

خأواًل:خِتنخِش اِرخالّناِسخعندخاهلل:
َقرى   ا ِ رهار الناراِ  الردًن  تل الهَّسواُل  ََِحلُّ ا َُي مرهَُّر  فرّل ًَربرت رنَّ    آِاِه ال َّما  ًَ ت

 ُتدرُِكْح السااَعة مهح ُكداار، مِمن ِ هاِر النااِ  رً اِ الدًن ًَرتَِّلدم  الُقبوَر َمساِجَد.

اِذخالقبوِرخت ساِجد: خثانياً:خِتنخُصو ِرخاتَِّ
 د.ر  تُربتىن عَّى الُقبور َمساجِ  -1
ه مالررردُّعاي َاعَررراِ ر َّ ذلرررك  -2 َِّرررّلِي مالررردِّكت ر  تُرتََّلرررد الُقبرررور َم انررراِ لِِعبررراَمِي اهلِل عنررردها بِال

ِجد.  رحهى  جابَِة الدُّعاي رم إَََّباِ لََّدِ يََّة رم َرجاي لَّبَرهََكٍة، م     ًُرَبت عَّيْا َمست
ُِْا ي ِِ َهَفُة الُقبوِر م سهاُجْا مُت رأل مِمن املن هات َاات ِت ، مالِ تابَة عَّيْرا، مبِنراي الِقبراب، مَم

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع30)

 ر  ًدكَه الطااِلُب ُ وراِِ من افاذ الُقبور َمساِجد. - 
 ر  حيدر الطاالب ِمن َااَهَفة الُقبوِر م سهاِجْا. - 
 عَّى َسدا َإًه  ال)ِّهك. ر  ًستَرنتِتج الطاالب ِحهتِ الهَّسواِل  - 

 (.6847(، حدًو ر ح )15/260(، مابن حبا  )1/405( رماَّ رمحد )31)



ْرا م عطراي النُّقروِم ِلَسرَدنَِتْا، مكرلُّ ذلرك  َمرة اائًِه ُِّرَوِر عَّيْرا، مالِقيراا عَّرى ِادت السُّتوِر متَرعتَِّير  ال
ررهك مِعبرراَمِي ر ررحا ا، مِمررن ُغهتبَررة ا سررّلا ر َّ هرردَّ األمرروَر  ررد فَرَعََّْررا ال ثِررَي ِمررن  َمِسرريٌََّة  ا ال)ِّ

ا  ُرهتبٌَة ِمن الُقهبات، مهو ِمن رعَظح السَّيِّّلاِت.مُ   َتأِاهاي هدَّ األُمَّة ماعتقامهْح ر َّ
رررى  م رررد  رررى  رررابقة ِ ررريانَِة ِلَِ عرررن بِنررراي املسررراِجد عَّرررى القبرررور كَرررا   األحامًرررو السا

اِ لِبراِب ال)ِّرهك. فالواِجرب اِلرَدُر  التَّوِحيد، مرعرام محردَّر ِمرن ذلرك حر  عنرد ُح روِر رَجَِّر  َسردا
َعَّ .  ِمن ذلك ما ن اُر عَّى َمن ًَردت

خاألسِئل ة:
ررراعة مهرررح رحيررراي، مبرررني َمرررن ًَرتَّلررردم  الُقبررروَر 1  ُْح السا رررَبِ  برررني َمرررن تُررردرُِك ررر  ال)َّ ع مرررا َمجت

 َمساِجَد؟
 ع اذكه ُ ورتني ِمن ُ َوِر افاِذ القبوِر َمساِجد.2 
َهَفِة القبوِر م سهاِجْا 3  ْا.ع بنيِّ ح َح َاات ِِ ي ِِ  مُت
 ع َعَِّّلع4 
 عن بِناي املساِجد عَّى القبور.  ي النَّ ِّ  -
 
 



خ(32)الدَّرسخالحاديخعش  خ

خُية يِّ هاخأوثاناًختُذْعب دخِتنخدوِنخاهللِخ خفيخقُبوِرخالّةاِلِحين  خباب:ختاخجاءخأنَّخالغُُلوَّ

اناِ تُعَبد ِمن  ِااِلني جيَعَّْا رَم مم  اهلل سبحان ، فَيِجب اِلَدر ِمن الغَُُّوُّ   َتعِظيح  ُبوِر ال
 ذلك مالُبعد عن مجيأل َمساِئل ال)ِّهك.

الََّّْررح   ُتَعرل  رِلي َمََنراِ ًُعبَررد، »  راالع رمى مالرك   ) املوإرأ (ع ر ا رسرواَل اهلل  -1
ِْح َمساِجد    .(33)«ا َتدَّ َغَ ُب اهلِل عَّى  َروتٍا افدما  ُبوَر رنِبياِئ

ررره ِبَسرررَندِ  -2  َّمب خب حب  ُّ َّ عررن سرررديا ، عرررن منِررور، عرررن جماهررردع م بررن جًه

 [.19]النجحع (34)
َّ، مكرردلك  رراال ربررو اِرروااي عررن ابررن   رراالع كررا  ًَرَُّررتُّ هلررح السَّرروًِ َ فَرراَت فعَ درروا عَّررى  َرررلت

 .(35)عبا ع) كا  ًَرَُّتُّ السَّوًَِ  لَّحاجا (
ي اهلل عنَْا  االع) َلَعن َرسواُل اهلِل  -3 اائِهات الُقبوِر، ماملتَِّلرِدًن  معن ابن عبا  ِر

 ] رماَّ رهل السَُّنن [. .(36)عَّيْا املساِجَد مالسُّهج 

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

 هو كلُّ ما ُعِبَد من ممِ  اهلل الَوََن

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع32)

ِِِّ الطااِلُب اسِتجابَة اهلِل تعاا ِلُدعاي نبيِّ   -   حبَاًَِة  لَِِّ ِمن ُ وَر الَوََِنيَّة. ر  ًو
ِااِلني.ر  ًُورِ  -   م الطااِلُب ُ َوراِ ِمن الُغَُّوِّ    ُبوِر ال
َح اًِاَرِي الُقبوِر. -  ِِّل الطااِلُب ُح ت  ر  ًُرَد
اناِ تُعَبد. -  ها رَم ََِيِّ ِااِلني ًُ ِِ الباِب ر  الُغَُّوَّ    بور ال  ر  ًَستَرنتِبط الطااِلُب ِمن نِو

 (.1/172( املوإأ كتاب الِّلي )33)
 َعظَّح   َاَمِن اِاِهَِّيَّة.(  جهي كانت ترُ 34)
 (.4859( رماَّ البلاري به ح )35)
 (.1575(، مابن ماج  به ح )2043(، مالنسائي به ح )3236(، مربو مامم به ح )320( رماَّ الَتمدي به ح )36)



ت ِظ اِّلَلة )اهلل( الّلا َت   ِمن َلدت َِّ ، رم رنَّ  ُم)ت ََ  َرٌجل  ا  مسِّي ِبَع
َّ َتعِظيَاِ متَربَرهُّكاِ   َعَبُدمَُّ  َعَ ُدوا  ر اموا عند  َرلت

ِن مغَيَِّ  ًُرَُّتُّ السَّوًِ َ  َت  تَُِّط َمِ يَ  ال)َِّعَِي بِالسَّ

خع ناِص خالدَّرس:

خفيخقذ ْب ِِه:خأواًل:خخ ْوُفخال َّسوِلخ خعلىخأُتَِّرهخِتنخالغُُلوِّ
ررهَك عَّررى بررِن آما   ا بِررالغَُُّوِّ    ِارراِلني، ممررا رمَاررل  بَّرريُس ال)ِّ   َّ النُّدرروَ  ُموَلَعررٌة حبرربِّ ال

ِااِلني متعِظيِح  ُبورِِهح، ملدا اا   ر  ًَقأل ِمرن رُمَّتِر  مرا َم َرأل ِمرن اليْروم مالنَِّرارى   بَّة ال
اناِ  تُعَبد ِمرن مم  اهلل، ملردا ا رَتدَّ َغَ رُب اهلِل عند  بور رنِبيائْح ِمن الغَُُّوِّ فيْا ح   اَرت رَم

 ربَّ  ر    جيَعل  لَّ َمََناِ ًُعَبد بقول ع) الََّّْح   ُتعل  َرلتِي َمََناِ ًُعَبد (. عَّيْح، فَدعا 
ررل  ليرر   م ررد اسررتجاَب اهللُ سرربحان  معرراَي نَِبيَّرر   ِِ ممحررى  َررلَّ بِثّلََررة ُجرردرا ، فررّل رَحررَد ًَ

بَِ ل . َِِّ م  ًُدت ٌي ِمن ُ َوِر الَوََِنيَّة، فّل ًُطاُ  َحوتاَل  َرلت  ح  جيَعََّ  َمََناِ ًُعَبدَ  ذ ليس في  َ يت

ْنُعخِتنختذ ر بُِّعخقُبوِرخوآثاِرخالّةاِلِحين : خثانياً:خالم 
رأل َ رّلهتحَ  ذ   َّ ذلرك  رد َمَنأَل ال)َّهع ِمن تَرَتبُّأِل آَا ِِ ِااِلني كقبورِهح مجماِلِسْح مَموا ِر ال

ِاراِلني مآَرارِهح  راال بِال ْا ري اهلل عرنْح ِمرن ُغَُّروِّ اِ َِّرحابة ِر ًَرحُممال  ا ِعبامهتح. م رد ارا  ال
َنة، مِمن ذلكع  فَسدُّما باَب ال)ِّهك مالِدترت

َِ املسََّو  بّلَم فاِر  مَجدما   بيت ما - ا فَرَت َا هاِ عَّير  َرُجرٌل َميِّرٌت  (37)ال اهلهم ا  َل َسًه
ه  ََ ر  حيَده ل  ََّلََرة َعَ)ره  رلاِ  راراِ    ًُقاال ل  ) مانياال ( كانت الُدهت  تَرغتَُّو في ، فأَمَه ع

رَهَّ  َتََت ِب . م  ًُرلتِا  َربرت ًُدَفن   رحِدها لَيتِّل،   ُتَسوَّى القبور ح  تَدى رمهَّ عَّى الناا  فّل ًُردت
 لَّلّلا ًَرعتُبَدَّ اِْااال ِمن مم  اهلل.

ِررأَل حتَتْررا النَّرر ُّ  رَمرره عَرره  - ررَجَهِي الررر بًُو َعررة الهاِرروا  (َ أل َّ النارراَ    ِبَقطتررأل ال)َّ ) بَريرت
َنة. ح الِدترت ِْ ََُِّّو  عندها فلا  عَّي  كانوا ًدهبو  فَرُي

خثالثاً:خالغُُلّوخفيخقذ ْبِ خالاّلتخج ع ل هخو ث ناًخيُذْعب د:

                                           
 ( اهلهم ا ع الَ ِبَي ِمن ُمَّوِك الَعَجح.37)



َي باسررح  كررا  َِّ ن مغررَيَّ لِررُيطتِعَح بِرر  اِلرراجَّ فُسرر َت رر   اِاهَّيررة َرُجررٌل  ررا  تَِّررط الرردَِّ ي  بِالسَّ
َّرر ، فَعَ درروا  ََ ِاررا  الرردي كررا  ًع َِّرر  ال ََ رروََّ ألجررل َع رراال معظََّ ْا ررا مررات غررّل فيرر  اِ َا َّرر . فَّ ََ ع

ا  اِاِهَِّيَّة.  عَّى  لَّ ح  عَبُدمَّ، م ار  لَّ َمََناِ ِمن ركل رَم
ِاررراِلني مرررن  ررربب رً ررراِ   ِعبررراَمي ال فرررالغَُُّوُّ    رررلَّ كرررا  َسرررَبباِ   ِعباَمتِررر ، مهررردا هرررو السَّ
ررأِل  ِت رِييد الِقبراب مَم األمروات مغرَيهح. فررإ ح َغََّروا   تعِظريح  ُبررورِهح بِِبنراِي املسراِجد عَّيْررا، مَت)ت

رررررهج  ا ر  آاَل األمرررررُه  ا ِعبامهتررررا بِالررررردَّ  ررررتوِر، م ِررررراَيي السُّ بِ مالنَّررررردر مالررررردُّعاي ما سرررررِتغاََة السُّ
 مالطَّوا  حوهلا.

خرابعاً:خت ْح ِيمخزِيار ِمخالنِّساِءخلِلُقبوِر:
ررة ِمررن  َلَعررَن الهَّسرروال  ََ اائِررهات القبرروِرَ أل َّ اًِرراَرَي املررهرِي لَّقبرروِر ًَتتَّررب عَّيْررا َمداِسررد َعِظي

قررراِبه مر َّ ذلرررك ِمرررن النِّياَحرررة ماِررر َِع مافِتترررا  الهَّجررراال  رررا. فرررالََّّعن ًُ  ََ ِديرررد حترررهمَي اًِررراَرِي النِّسررراِي لَّ
الدًن ًتَّلردم  املقراِبَه َمرواِإن ِعبراَمي رم ًُ ريّلوها بِالسُّرهج ماألنرواِرَ أل َّ  الَ بائِه. مكدا َلَعن 

عاٌي لَّ)ِّهك بِأ حا ا.  هدا ُغَُّو  مَمدت

خأحكاُمختذ رذ ع لَّقخبِالباِب:

خلُقبوِر:ُحْكُمخزِيار ِمخال ِّجاِلخلِخ -أ
 اًِاَري الهِّجااِل لَّقُبور هلا َّلََة رحوااٍلع

اَري َ هتِعيَّة. -1  ر  ً مَرها ا نساُ  لَّدُّعاي ألهَِّْا مَتدَكُِّه اآلِاَهي، فْدَّ ًا
َعٌة  -2 بَِ هلل عندها، فْدَّ ال ًِّاَري ِبدت عو رم ًَدت ََِِّّي رم ًَدت ر  ً مَرها لِعباَمي اهلِل عندها، فُي

 ِل ال)ِّهتِك.مِمن َمسائِ 
ررِه منرر ، فْرردا  -3 ِت َرتَرَقررهَّب  ليررِ  برردلك، رم ِلطََّررِب الغَرروتِث مالنَّ يِّررت ًم ََ بَِ لَّ ر  ً مَرهررا لِيَرردت

 ِ هتٌك ركَل.

خُحْكُمخالةَّالِمخفيخالم ساِجدخالريخفيهاخالُقبور:خ-ب
َِّّلُي   املساِجد الر فيْا الُقبور، مالواِجب  عاَمي ما  ََّّى  ُِّ ال ِِ  .(38)املسَِّح فيْا   ت

                                           
 (.8/331بن باا رمح  اهلل )( جمَوع فتامى ممقا ت متنوعة لسَاحة ال)يَّ عبدالعً   38)



خاالسِئل ة:
 ع ِ ل بني الِعبارات   العَوم )ر( مما ًناسبْا   العَوم )ب(ع5 

 العَوم )ب( العَوم )ر(
َِّ  -    الَوََنع -1 ََ  رُجٌل  ا  مسِّي ِبَع
تع -2  َكِنيَسة بأرِض اِلَبَ)ة  -   الّلا

 هو كلُّ ما ُعِبد ِمن ممِ  اهللِ  -  
نررراِ ًُعبَرررد، »  ررراالع ع رمى مالرررك   املوإرررأ ر َّ رسرررواَل اهلل 2  الََّّْرررح   ُتَعرررل  رررِلي َم

ح َمساِجد   «.ا َتدَّ غَ ب اهلِل عَّى  وا افدما  بوَر رنِبيائِْ
 كيف رمَال  بتَِّيس ال)ِّهَك عَّى بِن آما ؟  -ر

ََّد  -ب ِِِّ ذلك.الوارم   اِلدًو السااب  اسَتجاب اهللُ ُمعاَي نَِبيِّ     . َم
ِااِلني ؟ -ج ة ِمن النَّْي عن تَرَتبُّأِل  ُبوِر مآَاِر ال ََ  ما اِِل 
َت َمالتُع َّى  ﴿ع  اال تعااع 3  ت ؟﴾رَفَرهَرًَرتُتُح الّلَّ ِِِّ كيف مَ أل ال)ِّهك    ل الّلا  . م
ِااِلني.4   ع عدِّم ََّلَاِ ِمن ُ َوِر الغَُُّوِّ    ُبوِر ال
 ِعباَري التَّعَِّيَل املناِسبعع اكتب رماا كلِّ 5 
  000000000000000 000000000000000 000000000000000َمنتأُل النِّساي ِمن اًِاَرِي الُقبورع  -
ُه عَه ر  ُتدى  َرلت مانياالع  -   000000000000000 000000000000000 000000000000000رَمت
  000000000000000 000000000000000ع َ طتأل ال)ََّجَهِي الر بُوًِأل حتَتْا النَّ ُّ  -
َح اًِاَري الُقبوِر   اِلا ت التاليةع6   ع بنيِّ ُح ت
عو اهلَل عندها ) -ر  (. 000000000000000 000000000000000َمن ًَ مُر القبوَر لَِيدت

طتَُّب من  ال)ِّداي َمالَوَلدع ) -ب يِّت ًم ََ بَِ لَّ  (. 000000000000000َمن ً مرُها لَِيدت
يِِّت مَتدَكُِّه اآلِاَهِيع ) -ج ََ  (. 000000000000000َمن ً مُر القبوَر لَّدُّعاي لَّ

خ(39)الدَّرسخالثّانيخعش خ

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع39)

ٌة ِمن اهلِل عَّى ِعباِمَِّ. ر  ًُربَرنيِّ الطااِلُب ر َّ ِبعتَثة النَّ ِّ  -  ََ  نِعت



خالرَّوِحيِدخوس دِّهخكلَّخط  ِيٍقخيُوِصُلخإلىخخباب:ختاخجاءخفيخِحماي ِةخالُمةط فىخ جناب 
خالشِّْ كِخ

ة التَّوحيرد مُاطروَرِي ال)ِّرهك كرا  الهَّسروال  ََ َحهًِِراِ عَّرى ِ ريانَة التَّوحيرد عرن ال)ِّرهك  لِعَظ
اِ ِمن كلِّ  ائَِبٍة. ٍ  ًُرحَممِّي  لي ، لي و  التَّوِحيد االِِ  مرسباِب ، مسدِّ كلِّ إًَه

 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّ   ررررررررررررررررراال اهلل تعرررررررررررررررررااع  -1

 .[128التوبة ع ] َّ جح مج  حج مث

خت عاِنيخالُمف داِت:
ِلم ة  ت عناها الك 

 امللتار املِطَدى
 جاِنب َجنابُ 

 ِمن ِجنتِس ح ِمن رنُدِسُ ح
 َ ِدًُد عَّي  َع ًٌِ  عَّي 
 ما ًَُ) ُّ َعََّيتُ ح ما َعِنتُّح

خع ناِص خالدَّرس:

خ:أوَّاًل:خِصفاُتخال َّسوِلخ
ِْح َرسرروَل   ررَِّ  عَّرريْح رنَّرر  بَرَعررَو فرري تررل اهللُ سرربحانَ  ِعبرراَمَّ عَّررى سرربيل ا مِتنرراِ  مبيرراِ  َف ت

ََّداِ   مِمن ِ داتِ  املدكوري   اآلًةع ، 
رررِح  رنَّرر   -1 ْت َ   مرمانَرتَرر ، مذلررك ر ررَهب مرسررهَع  ا فَر ِمررن ِجنتِسررْح، ًَعهِفررو  نَسررَبُ  مِ ررردت

 .﴾ هب مب خب حب جب﴿ اِلجَِّة، كَا  اال تعااع 
ررَية  -2 رنَّرر  َ ررِديٌ  عَّررى رُمَّتِرر  ًَُ)رر ُّ عَّيرر  مررا ًَُ)رر ا عَّيْررا، مكررح تَرررَهَك ِمررن رعَررااٍل مرمرروٍر َا)ت

ررروي » عاملَ)رررقَِّة عَّرررى رُمَّتِررر ، كَرررا  ررراال  رررواك عنرررد ُكرررلِّ ِم لرررو  َرُ ررر ُّ عَّرررى رُمَّرررر أَلَمرررههتح بِالسِّ

                                                                                                                         
َم بعَع ِ داِت النَّ ِّ  -     اآلًة. ر  حيدِّ
َِ النَِّ ِّ  -  َتنِبَط الطاالب ِمن اآلًَة ِحهت  ِك.عَّى َسدِّ إُُهِق ال)ِّه  ر  ًَست



 .﴾ مت خت حت  جت ﴿، مكَا  اال تعااع (40)«
ِِ عَّى ِهداًة رُمَِّت ، مُحِواِل النَّدأل الردُّنَيويِّ ماأُلارهِميِّ هلرا، كَرا  راال رنَّ   َ  -3 ِدًُد اِله
 .﴾ مث هت ﴿تعااع 
 .﴾ جح مج  حج ﴿رنَّ  َرِحيٌح باملحممنني، كَا  اال تعااع  -4

خِلج ناِبخالرَّوحيد:خثانياً:خِحماي ُةخال َّسوِلخ
ََّداِ  ِِّدات اِلَيدي الساابقة، مَمنت هدَّ  رداتُ    ا رن  َمَ َف اهللُ سبحان  نَِبيَّ    بال

رررهِّ   ا رغَََّقررر . م رررد رنرررَدر  رُمَّتَررر  ِمرررن  ر  ًُبِقررري بابررراِ لَّلرررَِي   ا فَرَتَحررر ، م  بابررراِ ِمرررن ربرررواب ال)َّ
ررهك كَتعِظرريح ال ررَي اهللُ برر ، مبررنيَّ الطُّررُهَق املوِ ررََّة  ا ال)ِّ ِِ ررهك الرردي هررو رعظَررح َذنتررٍب ُع قبررور ال)ِّ

مالغَُّرروِّ فيْررا مذررِو ذلررك  اررا ًُوِ ررل  ا ِعبامهتررا. فتَرَعررنيَّ برردلك رنَّرر  محررى َجنرراَب التَّوِحيررد، مَسرردَّ 
ََِّوات اهللُ مسّلُم  عَّي .  إَهًَِ  ال)ِّهِك، ف

خاألسِئل ة:
ََّداِ 1  ِِّرَدة الروارَِمي   اآلًر ع م َف اهللُ نَِبيَّ    َِرأل اطاراِ حترت ال داٍت محيدي.  ِِ ة ِب

ِِّدات التااليةع  ِمن ال
 ٌِ ) ِمرن ِجنتِسرْح،  رراحب اِلروض املرروُرمِم، َرِحريح بِرراملحممنني، لر  ال)َّررداَعة الُعظَرى، َحررهًِ

 عَّى ِهداًَة رُمَِّت  (.
َ ررِديقاِ عَّررى رُمَّتِرر  ف ررح تَررهك ِمررن رعَررااٍل ا)ررَيَة املَ)ررقَّة عَّيْررا، هرراِت ِمثررا ِ  ع كررا  2 

ِِِّ هدَّ الِعباَري.  ًُرَو
 كه اََنني ِمن الطُّهِق املوِ ََّة لَّ)ِّهك.ع اذ 3 
 

                                           
 (.252( رماَّ مسَّح به ح )40)



خ(41)الدَّرسخالثّالثخع ش  خ
خالرَّوِحيِدخوس دِّهخُكلَّخط  ِيٍقخيُوِصلخإلىخختابع/خباب:ختاخجاءخفيخِحماي ةخالُمةط فىخ جناب 

خالشِّْ كِخ

رررهي  -2   ُتَعَُّررروا بُريُررروَت ح  ُبررروراِ، م  ُتعَّررروا ع»   ررراالع  ررراال رسررروال اهلل  عرررن ريب هًه
َُّغُرررِن حيرررو ُكنترررُتح  ، فرررإ َّ َ رررّلَتُ ح تَربرت رماَّ ربرررو مامم بإسرررناٍم  .(42)« َررررلتِي ِعيرررداِ، مَ رررَُّّوا َعََّررريَّ

 َحَسن، مرمااتُ  َِقات.
 ،معرررن عَّررري برررن اِلسرررنيع رنَّررر  ررى َرُجرررّلِ جيررريي  ا فُرهتَجرررٍة كانرررت عنرررد  َررررلتِ النَّررر ِّ  -3

َُ ح َحررِدًثاِ مسعترر  ِمررن ريب عررن َجرردِّي عررن رسررواِل  عو، فَنْرراَّ، م رراالع ر  ُرَحرردِّ فيَرردُال فيْررا فيَرردت
  تَرتَِّلرردما  َرررلتِي ِعيررداِ، م  بُريُرروَتُ ح  ُبرروراِ، مَ ررَُّّوا َعَّرريَّ فررإ َّ » اهلل  ررََّّى اهلل عَّيرر  مسررََّّح  رراالع

َُُّغِن رًن ُكنتُتح  ُ ح ًَربرت ََ َِّي  مللتاري[.]رماَّ   ا.(43)«َتست

خت عانيخالُمف داِت:
ِلم ة  ت عناها الك 

ُدَّ ِمن َاماٍ  مَم ا ٍ  ِعيداِ  ِت  الِعيدع هو ما ًُعتاُم جمَِيُّل  مَ 
 فُرتتَحِة   اِدارِ  فُرهتَجة

خعناِص خالدَّرس:

ْقبذ   ِم: خأواًل:خالنَّهُيخعنخالةَّالِمخفيخالم 

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع41)

َِّّلِي عند القبور. -  تَرنتِبط الطااِلُب حتهمَي ال  ر  ًَست
ِِِّ الطااِلُب كيِديَّة اًِاري  َرلتِ النَّ ِّ  -   .ر  ًُرَو
َُّغ    ريِّ َم اٍ . -  َِّّلَي عَّى رسواِل اهلل تَربرت  ر  ًُربَرنيِّ ر َّ ال
َِ السَََِّّف عَّى َ طتأِل الطُُهِق املحَممًَِّة  ا ال)ِّهتِك.ر  ًَستَرنتِتَج حِ  -   هت

 (.2043( رماَّ ربو مامم به ح )42)
 (.468( األحامًو امللتاري، لَّ ياي املقدسي به ح )43)



عن َتعِطيل البُيوِت ِمن َ ّلِي النَّوافِرل مالردُّعاي م رهايي القرهآ  فت رو  مبن ِلَرة القبرور،   ى 
رررريطاَ  ًنِدرررره ِمررررن البيررررت الرررردي تُقررررهر فيرررر  سرررروري » ع رررراال    ُتعَّرررروا بُيرررروُت ح َمقرررراِبه،   َّ ال)َّ
هِي   بَريتتِرررر    ا رفَ ررررل َ ررررّلِي املرررر» بَِتَحررررهِّي الِعبرررراَمي   البُيرررروِت، فقرررراالع ، مرمررررَه (44)«البَرَقررررهي

َِّرررّلَي امل توبَرررة  َعَّررر  امل)رررهكو  ِمرررن اليْررروم (45)«ال رررس مرررا ًَردت ، م رررى عرررن ِفعتَِّْرررا عنرررد الُقبررروِر َع ت
 مالنَِّارى مَمن َت)ََّب   ح ِمن هدَّ األُمَّة.

َنأل الهَّسوال  ََ َِرَِّّي   ف َِّّلَي مالردُّعاَي مغرََي ذلرك ِمرن الِعبرامات   املقرَلي م   كرا  امل  ال
ِااِلني تُرحَممِّي  ا ال)ِّهتِك مِعباَمي ر رحا ا ِمرن مم  اهللَ  ََِِّّي   ا هلل. فِعباَمي اهلل عند  بور ال ًُ

 مذلك ِمن الِبدَع القاِمَحة   الدًِّن.
 ِناِب التَّوحيِد، مسداَّ ُكلا إَهًِ ٍ لَّ)ِّهك. م دا ًَرَتبنيَّ لنا َكَااَل مِحاًَِة الهَّسواِل 

اذخقذ ْبِ خال َّسوِلخثانياً:خت ح ِخ خِعيدًا:خيمخاتَِّ
ٍ  ُمعتاٍم ألجِل ِعبراَمي   ى  َّ ِعيداِ. فت هار اًِاَرتِ  ما جِتَاع عنَدَّ عَّى َمجت عن افاذ  َرلت

يأِل القبورَ أل َّ  لَّ  َِ رف ُل  رٍل عَّرى مجر  األرض  اهلِل َمِسيٌََّة  ا ال)ِّهك ِب . فالنَّْي عاا  ِ
نررأل ِمررن افرراِذَّ ِعيررداِ، فقررل غررَيَّ رما برراملنأِل كائنرراِ َمررن كررا . م  جيرروا َ رردُّ ممررأل ذلررك  ررد مرم امل

َِّررحيِع الهِّحرااِل لِ ًِراَرِي  َررلتِ النَّرر ِّ  را ََربَرَت عنر    ال   ُتَ)ردُّ الهِّحرااُل   ا لَِثّلََرة َمسرراِجدع » لَِ
 «.مسِجدي هدا ماملسِجد اِلهاا ماملسجد األ ِى 

خ ُلُغهخوإنخبذ ُعد خت كانخالُمة لِّي:خثالثاً:خالةَّالمخوالسَّالمخعلىخالنَّبيِّ ختحمَّدختذ بذْ
 زب  رب يئ ُّ رمرررَه اهللُ عبررراَمَّ املرررحممنني بالِرررّلي مالسرررّلا عَّرررى نبيررر     ولررر  تعرررااع 

َِّرررّلِي عَّيررر    ريِّ َم ررراٍ   ، كَرررا رمررره [56]األحرر ابع  َّ يب ىب نب مب ِب ثرررَهِي ال
 ر َّ ذلك ًبَّغ  ِمن الَقًهب مالَبِعيد عَّى َحدٍّ سواي، مرجهَها ماِحٌد فّل حاَجَة ِمن األرض، مبنيَّ 

ي اهلل عن  رنَّر  رََرى َرُجرّلِ جيريُي  ا  ا ا يِي  ا  لَّ.  فَعن عَّي بن اِلسني بن عَّي بن ريب إالب ِر
َُُ ح َحررِدًثاِ فُرهتَجرٍة كانررت عنررد  َررلتِ النَّرر ِّ  ررََّّى اهلل عَّير  مسررََّّح فيرردال فيْرا، فيَرر دعو فَنْرراَّ، م راالع ر  رُحرردِّ

مسعتتُر  ِمررن ريب عررن َجرردِّي عررن رسررواِل اهلِل  ررََّّى اهلل عَّير  مسررََّّح  رراالع"   تتَِّلرردما  َرررلتِي عيررداِ، م  بُريُرروَتُ ح 
َُّغرِن رًرن ُكنرُتحَ رماَّ ال ِّرياي املقدسري   امللتراري، م  رما ََ ح َعََّريَّ ًَربرت َِّي ًرةع "فرإ َّ  رّلتُ ح  ُبوراَِ فإ َّ َتست

                                           
 (.780( رماَّ مسَّح به ح )44)
 (.6860( رماَّ البلاري به ح )45)



رررِة اهلِل عَّرررى .تَبَُّغرررِن حيرررو كنرررتح "،    ررراال لررر ع" رنرررت مَمرررن بِاألنرررُدِلس سرررواي " ََ مهررردا ِمرررن كَرررااِل نِعت
 املسررََّنيَ فررإ  سررََّّح املسررَِّح عَّيرر  عنررد الَقررلتِ رم َسررََّّح عَّيرر  ِمررن بَِعيررد ُعررِهَض عَّررى الهَّسررواِل 

رررّلا   َّ هلِل » عَسررّلُم  مبَرََّغَرر ، كَررا  رراال  َمّلِئَ رررة   األرض َسرريااِحني ًُربَرَِّّغرروين ِمررن رُمَّررر السَّ
َِّ ِب  (46)« َِّّلي مالسَّّلا عَّي  فقط. . مهدا ما ُا  حيو  نَّ  ًُربَرََّّغ ِمن رعَااِل رُمَِّت  ال

خرابعاً:خِحْ ُصخالسَّل ِفخعلىخق ْطِعخالطُّ ِقخالُمؤدِّي ةخإلىخالشِّ ك:
مماولر  فيْرا  عَّى رجل جِميّلَر   ا فُهَجرٍة عنرد  رل النَّر ِّ  رن ه عَّيُّ بن اِلسني رمح  اهلل

ُعو اهلَل سرربحان َ أل َّ ذلررك ِمررن افرراذ  ررل الهَّسررواِل عيررداِ. م  هرردا م)ررهمِعيَّة  ن رراِر املنَ ررِه  ًَرردت
 رررى عرررن افررراذ القبررروِر عيرررداِ، محاًَرررِة ِنررراِب  متعَِّررريح اِاِهرررل. م ررردا ًَتبَررررنيَّ لنرررا ر َّ الهَّسرررواَل 

اِ ِلُ لِّ إًَه  ًُوِ ل  ا ال)ِّهك. مهدا ِمن كَرااِل َ رَدَقِت   مرمحتِرِ  بِأمَّتِر  مِحهِ ر   التَّوحيِد مَسدا
ِْح. فَعَّينا اتَّباع رمهَّ ماجِتناب  ِي ، فدي ذلك الَدوتُا مالَدّلُح الَعِظيح.  عَّى ِهداًَِت

خاألسِئل ة:
 «.عَّوا  لي ِعيداِ   ُتَعَّوا بُيوَت ح  ُبوراِ، م  ُت» عع  اال 1 
ِِِّ كيف ت و  البُيوت  ُبوراِ ؟ -ر  م

ِد اًِاَرِي  َرلتِ الهَّسواِل  -ب ِت ُح َ   لَّدُّعاي عنَدَّ ؟ ما ُح ت
 .َّيب ىب نب مب زب  رب يئ ُّ  ع  اال تعااع2 

َِّرّلِي عَّرى رسرواِل اهلل  رَه ال ِة اهلِل عَّرى املسرََّني ر َّ َرجت ََ ُِّ مب راٍ .  ِمن كَااِل نِعت   ترَت
ِِِّ ذلك.  َم

                                           
 (.914(، ما  حبا     حيح  به ح )1282به ح )(، مالنسائي   سنن  3666( رماَّ رمحد   مسندَّ به ح )46)



خ(47)الدَّرسخالّ ابعخع ش  خ

هخاألُتَّةخيعُبدخاألوثان خ ٌِ خباب:ختاخجاءخأنَّخبعضخه

ررابقة، م ررد م ررأل كَررا  راررَل النَّرر ُّ  ررهَك ًَرَقررأل   هرردَّ األمررة كَررا م َررأل   األَُمررح السا ر َّ ال)ِّ
 رال.
 َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ  ررررررراال اهلل تعرررررررااع  -1

 .[51النسايع ]

 ىت نت مت  زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ُّ م ولررررررررررر  تعرررررررررررااع  -2

 .[60املائدي ع ] َّمث زث رث يت

 .[21ال ْف ع ] َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ م ول  تعااع  -3
خت عاِنيخالُمف داِت:

ِلم ة  ت عناها الك 
َاناِ  مغَيَهرررا، مالرررَوََن الرررَوََنع ُكرررلُّ مرررا ُعبِرررَد ِمرررن ممِ  اهلِل كرررالُقبوِر ماأل رررجاِر  رمت

ََِّنِح.  رعحُّ ِمن ال
يباِ  ِِ  َحظااِ. َن
ََِّنح، مالسااِحه، مال اِهن. اِِبتت ة تَرَقأل عَّى ال ََ  َكَِّ

 املهام ِب  هناع ال)َّيطا . الطااغوت
 َج اي َمُثوبَة

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع47)

ة. -  ََ ِمي  ر  ًَدتُكه الطااِلُب بعَع ِ دات اليْوِم الدَّ
ِااِلني. -   ر  حيدر الطااِلُب ِمن ُم)ا ة اليْوم مالنَِّارى   الُغَُّوِّ   ال
 ر  ًُورَِم رمِثََِّة عَّى ُم وِع ال)ِّهِك   هدَّ اأُلمَّة. - 



مجعرررررررررل مرررررررررنْح 
 الِقَهَميَ 

هح ر حاب السَّبت الدًن َمَسَّ اهلل َ با ح  ا ِ َهَمٍي، مُ ريوَاْح  ا 
 .(48)َانااًَِه ُعقوبَِة هلح 

خعناِص خالدَّرس:
خأواًل:خس ب ُبخنُزوِلخاآلي ِةخاألولى:

را  رِدما  ا  َا نَر ََلت   َكعتِب بن األ َه  مُحَيي بن األاطب ) مَها ِمرن ُعََّراي الَيْروم ( َل
رد ؟ فقرا  هلرحع رنرتح رهِل َم َّة فس ََّ ألوَهاع رنتَا رهل ال تاب مرهل العَّح فأاِلانا عناا معن  

ررداِ  َا ،  اررٌَي مرهررَدى َسررِبيِّل،  ررا  ذلررك بَرغتيررراِ مَحَسررداِ، م  ا فَْررا ًَرعتَََّررا  ر َّ   عَّررى اِلررر ِّ
 .. اآلًة. ﴾ خل حل جل مك لك خك حك جك ﴿فأنَ اَل اهلل سبحان ع 

ِتيم ةخفيخاآليةخاألولى:ثانياً:خِذْكُ خبعِضخِصفاِتخ ٌَّ خاليذ ُهودخال
ررداِ  ََّ عررن اليْرروم الرردًن رُعطرروا ِعَّتَرراِ ِمررن كترراِب اهلِل )  تررِلُ اهللُ سرربحان  متعرراا نَِبيَّرر   

َِردِّ و  بِالباِإرل ِمرن  ِتحقاِق اهلِل محَدَّ لَِّعبراَمِي ممرأل ذلرك ًُ َِْا ِمن است التَّوراي ما جنيل ( مما في
ُرَد ِّرَّو  رهرَل الباِإرل عَّرى ِعباَمي األ ناا، م  ال ْانَرة، مالسِّرحه، ًطيعرو  ال)َّريطا    ذلرك، ًم

َنأل كَا َ نَرُعوا. ِت  رهل اِل ِّ َحَسداِ مبَرغتياِ، م  هدا َذا  هلح محتِدًٌه لنا ر  َن

خثالثاً:خُعقوب ةخاليهوِدخالٌينخأضاعواخِدينذ ُهم:
هرو توِحيرد اهلِل م فرهاُمَّ بِالِعبراَمي، فقراال  رِاع اليْوم ِمًرَنْح مإََعنروا   ِمًرِن ا سرّلا الردي

رد  ََّ  ُرلت هلرحم ي العرائِِبني لِرِدًِن حع هرل رارلكح مبَرن ًَنراال َ رهَّ اِر اِي عنرد  اهلل سبحانَ  لَِنِبيِّ   
رى بَرعترَدَّ ربَرداِ. م رد  ُْح اهلل مَغِ َب عَّيْح َغ باِ   ًِه اهلل ًوا الِقياَمة ؟ هح اليْوم الدًن َلَعنَر

َِّ  ا ِ َهَمي مَانااًِه، مجعل منْح َمرن ًعبُرد الطاراغوت ِمرن ُعو ِ  َب ر حاب السَّبت منْح باملست
، مالدُّعاي ما سِتعانة، مغَِي ذلك ِمن رنواع العبامي. فإذا كرا    اليْروم  بِت ِر مالدَّ مم  اهلل بالنَّدت

  ِمن مم  اهلل.َمن َعَبَد الطااغوَت ف دلك ً و    هدَّ األُمَّة َمن ًعُبد الطااغوتَ 

خرابعاً:خبِناءخالم ساِجدخعلىخالُقبوِرخِتنخو ساِئِلخالشِّْ ِك:

                                           
( كَا مرم عن ابن عبا ، م يلع الِقَهَمي ر حاب السَّبت ِمن اليْوم. ما نااًِه هح ُكدار مائَِدي عيسى عَّي  السَّّلا 48)

 ِمن النَِّارى.



رررا اكَتَ)رررف النارررا  ر رررحاَب ال ْرررف  َا ح ِمرررن  َرررروتِمْح  -َل ِْ يَرررة َ ررراِلني فرررهاما بِرررِدًِن مكرررانوا ِفترت
رررة بِبَرعتررِثْح بعرررد َّل ائرررة مِتسرررأِل ِسررِننَي ااتَرََّدررروا مرررا -امل)ررهكني  ََ ذا ًِرررنعو ، مرَرما املعِجرررَ ي الَعِظي

ررررَدُهح النارررراُ   ِِ ررررجداِ، لُيعَهفرررروا فَريَرقت ِْح َمست ررررة مررررنْح لََنتَِّلررررَد َّ عَّرررري ََ فقرررراال ر ررررحاُب النُّدرررروذ مالَ َِّ
ررهك املنْرريِّ عنْررا، ملرردا َذمَّْررح اهللُ برردلك  َرَتلُكررو   ررح، م  تدررى مررا   ذلررك ِمررن َذرائِررأل ال)ِّ ًم

َقررة النَِّرر ررََُّك إًَه ارى. م ررد م ررأل   بعررع بررّلم املسررََّني تعِظرريح  ُبرروِر حتررِدًهاِ هلرردَّ األُمَّررة ر  َتست
ِااِلني بِِبناي املساجد عَّيْا  ا ر  آاَل األمُه  ا ِعبامهتا، م د  ا وا بدلك النَِّارى.  ال

خاألسِئل ة:
 جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك ُّ  ع  رررررررررررررررراال تعررررررررررررررررااع1 

 .َّ جه هن من خن حن جن مم خم  حم
 ما سَبب ن ماِل هدَّ اآلًة ؟ -ر

ة   اآلًة.اُذكه بعع  ِ  -ب ََ ِمي  دات الَيْوِم الدَّ
 نت مت  زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ُّ ع  ررررررراال اهلل تعررررررررااع 2 

 ؟. َّمث زث رث يت ىت
ْا. - ِِّحت ّلهلح ِبعدَّي عقوبات، َم  عاَ ب اهللُ تعاا اليْوَم عَّى ُكدهِهح ِم
ِااِلني بِِبناِي املساِجد عَّى  بورِِهح  د 3   ًُرحَممِّي  ا ِعباَمهتح.ع الغَُُّوُّ   تَرعتِظيح ال
ِِِّ ذلك. - َِِّة َمَرَمت   سوري ال ْف ُتو  اُذكه ِ 
َِل العبارات التاالية مبا ًُناسبْاع4   ع رك
  000000000000000 000000000000000 000000000000000الَوََن هوع  -ر

  000000000000000 000000000000000الطااغوتع املهام ب   -ب



خ(49) خالدَّرسخالَاِتسخعش خ
خهٌهخاألُتَّةخيعُبدخاألوثان خ ختابع/خباب:ختاخجاءخأنَّخبعض 

ي اهلل عنر ، ر َّ رسرواَل اهلل  -4 لََتتَرِبُعنَّ َسرَنن َمرن كرا   ربََّ ح »  راالع عن ريب سعيد ِر
وَّ  ررربٍّ لَررردَاَّتتَُ َِ رررَه  ِي بِالُقررردَّي، حررر  لرررو ماَّررروا ُجحت َم الُقررردَّ  رررالواع ًرررا رسرررواَل اهلل، اليْررروم « َحررردت

ََن " ؟   راهجاَّ.  (50)مالنَِّارى ؟  االع" ف

خت عانيخالُمف دات:
 تعناها الكلمة

 إُُهق َسَنن
يِ  ِي بِالُقدَّ َم الُقدا ِح رًَِ)َتُ  األاهى َحدت ْت  كَا ُتساِمي رًَِ)ُة السَّ

خعناِص خالدَّرس:

خأواًل:خُتشابذ ه ةخُجّهاِلخهٌهخاألُتَِّةخألهِلخالِكراِب:
لََتتَربرُِّعنَّ َسرَنن َمرن كرا  » ر َّ هدَّ األُمَّة تَرتَِّبأل إُُهَق اليْوم مالنَِّرارى، فقراالع ر َسح النَّ ُّ 

رري، فررّل تَررَدُعو   رريّلاِ «  رربََُّ ح  ررِبْوهح مُتسرراُممهح ِمثررل َتسرراِمي رًِرر  السَّررْح عنررد الهَّمت حرر  ُت)ت
ررَ  َمررن  وََّ ِلِ)رردَّي ُسررَّوِك ح إًَه َِرربٍّ لَرَدَاَّتتَُ ررَه  ُِروَِّر ُمارروهلح ُجحت رروَّ حرر  لررو ُت َُ فَعَُّروَّ   ا فَرَعَّتُت

َ ِلِ يِقِ  مَكثرتَهِي اذهافاتِ  لَِتأِكيِد َكَااِل التََّبِعيَِّة.  َبََّ ح. م د َمثَّل   جبحِه ال َّبِّ
رررح اهلل بررر    ا  ُْ ٍي ًدَعَّررر  رهرررُل الِ تررراِب  ارررا َذمَّ م رررد مالَّ هررردا اِلررردًو عَّرررى ر َّ مرررا ِمرررن َ ررريت

ِْح. م ررد م ررأل مررا رراال هرردَّ األُمَّررة، مهررو َاررَل معنرراَّ النَّْررُي عررن ُمتررابَرَعِت ْا َعَّرر  ُج َردت ، راررَل بِرر   ًم
 مُمعِج ات . مهدا ِمن عّلماِت نُربُروَّي الهَّسواِل 

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع49)

ِِِّ الطااِلُب َاَطَه التَّ)بُّ  بِالَيْوم مالنَِّارى. -   ر  ًُو
َم اآلَاَر املَتتِّبة عَّى  -   التَّ)بُّ  بالَيْوم مالنَِّارى.ر  ًُرَعدِّ
 ر  ًُورَِم بَرعت اِ ِمن ُ َوِر التَّ)بُّ  بِالُ داار. - 

 (.2669(، مرماَّ مسَّح به ح )3456( رماَّ البلاري به ح )50)



ِرخِتنختذ ْقِليدخالُكّفار:  ٌ خثانياً:خُوجوُبخالح 
َ أل َّ التََّ)ربَُّ   رح (51)« َمن َتَ)بَّ  ِبَقوتٍا فْو ِمنْح » ِمن التََّ)بُّ  بِامل)هكني فقاالع حدَّر 

ِْح   ِعبررررراَمهتح معررررراماهتح ًرُرررررحَممِّي  ا َفسرررررام  َِ ِمًرررررِن املسرررررََّني، م بَّرررررِة رعرررررداِي الررررردًِّن، مَتعِظررررري
 ما عجاِب مبا هح عَّي .

رررِ   فالواِجرررب عَّينرررا اِلرررَدر ِمرررن التَّ)ررربُّ  ِبغرررَِي املسرررََّني فيَرررا تررراِلف َ رررهتَع اهلِل، ملُررر ما الطًَّه
 املسَتِقيح مأل ُمعاِي اهلِل سبحان  بِالثَّباِت عَّى هدا الدًِّن  ا ًَروتِا نَرَّتقاَّ.

خألسِئل ة:ا
َم الُقدَّي بِالُقدَّي حر  لرو ماَّروا » عع ما معىن  ول  1  لََتتَِّبُعنَّ َسَنن َمن كا   بََّ ح َحدت

وَّ  َِبٍّ لدَاَّتتَُ َه   اِلدًو ؟...« ُجحت
 «.َمن َتَ)بَّ  ِبَقوتٍا فْو ِمنْح ع» ع  اال 2 
 بنيِّ اآلَاَر املَتتِّبَة عَّى التَّ)بُّ  بامل)هكني. -
 

                                           
 (.4031( رماَّ ربو مامم به ح )51)



خ(52)الدَّرسخالّسادسخعش خ
خهٌهخاألُتَِّةخيذ ْعُبدخاألوثان خ ختابع/خباب:ختاخجاءخأنَّخبذ ْعض 

رري اهلل عنرر  ر َّ رسررواَل اهلل  -5 بررا  ِر   َّ اهلَل َاَمى   األرَض، »  رراالع مملسررَِّح عررن ََروت
َُّغ ُمَّتَ ْا ما ُاِمَي   ِمنتْا ا مَمغارِ ا، م  َّ رُمَّر َسَيبرت ًتُت َم)ارِ َْ رَ ًتِنع األمحَره فهَر ، مرُعتِطيت الَ نرت

ح َعررُدمااِ ِمررن  ِْ ََِّ ْررا ِبَسررَنٍة ِبعامَّرة، مر    ًَُسررََِّّط عَّري ْت ماألَبرترَيع، م ينِّ َسررألتُت َريبِّ ألُمَّرر ر    ًُر
ررد  ذا َ َ رريتُت َ  رراِي فإنَّرر    ًرُررَهمُّ م ينِّ  ََّ َِ بَريتَ ررَتْح، م  َّ ريبِّ  رراالع ًررا   ِْح فيسررَتِبي  ِسرروى رندِسرر
رَتِبيِ  ِْح َعُدمااِ ِمن ِسوى رندِسْح فَيست ُْح ِبَسَنٍة ِبعامَّة، مر ا ُرَسََِّّط عَّي رعطَيتُتك ألُمَِّتك ر ا رهََِّ 
ُْح  ررِ  بعُ رر َِّررك بَرعت رراِ مًَست ْت ُْح ًُر ح ِمررن بِأ طارِهررا حرر  ً ررو  بعُ رر ِْ ررأل عَّرري ََ بَريتَ ررَتْح، ملررو اجَت

 .(53)« بع اِ 
رررَة امل رررَِّّني، م ذا م رررأل » مرماَّ الل ررراين    رررحيح ، ماامع  ََّ رررا رارررا  عَّرررى رُمَّرررر األِئ م منَّ

عَّيْح السَّيتُف   ًُرهتَفأل  ا ًوا القيامة، م  تقوا السااعة ح  ًََّحر  َحري  ِمرن رُمَّرر بامل)رهكني، 
راَ ، م نَّر  سري و    رُمَّرر   كردَّابو  َّلَرو ، كَُّّْرح ًَرر تُعح رنَّر  نَرِ  ، مح  تَرعتُبَد ِفَّلٌة ِمن رُمَّرر األَم

مرنررا اررامت النَِّبيِّررني،   نَررِ َّ بَرعتررِدي. م  ترر اال إائَِدررة ِمررن رُمَّررر عَّررى اِلرر ِّ َمنِرروَرٌي   ًَُ ررهُُّهح َمررن 
ُه اهلِل تبارك متعاا   .(54)« َاَدهلح ح  ًأيت رَمت

خت عانيخالُمف دات:
 تعناها الكلمة

 مَجَأل َاَمى
َ ًتن َِه َمَِّك الهُّما الَ نرت ُ   َريت  ريع َكنت  ِكسهى َمَِّك الُدهتِ ، مَكنرت

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع52)

ِِِّ الطااِلُب بعع َم ِئل نُربُروَّي الهَّسوال  -   .ر  ًُو
 َدر الطااِلُب ِمن الِدََت   الدًِّن.ر  حي - 
 ر  ًُربَرهتِهَن الطااِلُب عَّى ُم وِع ال)ِّهك   هدَّ اأُلمَّة. - 

 (2889( رماَّ مسَّح به ح )53)
 (.4252( رماَّ ربو مامم به ح )54)



َِه األمَحه  الدََّهبَ ألنَّ  غاِلب َكنت   َريت
 الِد َّةَ ألنَّ  غاِلب َكنت  ِكستهى األبَيع

ُب الدي ً و  ِب  اهلّلك العااُّ  ِبَسَنة ِبعامَّة َِدت  ا
ُْح بَريتَ َتْح َع ََ ُْح مجمَت  ساَحتَر

ُْح م ذا مَ أل عَّيْح السَّيتف َنة مالِقتاال بينَر   ذا م َرَعت الِدترت
ع ماِحد األحياي، مهي الَقباِئل حي  ِمن رُمَّر  اِليُّ

 مجاعات ِفّلااٌ 
ُه اهللِ    ا ِ ياِا السااَعةِ  ح  ًَأيت رَمت

خع ناِص خالدَّرس:
ََّة مراباٍر  اِمَ ٍة مَم ِئَل عَّى نُربُروَّتِِ   ِْ  .ا تَل هدا  اِلدًثا  عَّى رُموٍر ُم

خ:أواًل:خزويخاألرِضخِل  سوِلخاهلِلخ
ررره مرررا متَّ ررر  رُمَّتررر  ِمرررن ر ِرررى امل)رررارِق  َِ مجرررأل اهللُ سررربحان  متعررراا األرَض لِهسرررولِ  حررر  رب

 ُمَّترَك رُمَّتِرِ  اتََّسرأل حر  بَرََّرغ ِمرن ر ِرى ، مذلرك ر َّ ماملغاِرب. م د مَ أل ِمِداق ما رارل بِر  
املغهب  ا ر ِى امل)هق، مرال رنَّ  رُعِطَي ال نً ن فَرَوَ أل كَرا رارَل، فقرد حراات رُمَّتُر  مَّ ري 

َررا ِمررن الرردََّهب مالِد َّررة ماِررواِهه (   ِاّلفَررة عَرره  ِْ رره ) مبررا في َِ ررهى م َريت الرردي رَنرتَدررَ   ِكست
 اهلِل. ُكنوَاَها   َسِبيلِ 

خألُتَِّره:خثانياً:خُدعاُءخال َّسوِلخ
تنيع ِمن كَاال َ َدَقة الهَّسوال   بأُمَّت  ر  معا اهلل سبحان  هلح ِبَدعتوتني اَيا

ََِّك رُمََّت  مجيعاِ بِرَبّلٍي عرااٍّ، م رد رجراب اهللُ سربحانَ  َمعتَوتَر ، فقرد كرا     ْت األماع ر    ًُر
ِتّلِرااِل قرّلِ  هردَّ األُمَّرة، فرإ َّ اهلَل  رد َمفَرأَل عنْرا األَُمِح الساابقة كقروا عرام م ر وم عرداب ا ست

 .ذلك ِبَلَكِة ُمعاِي نَِبيِّْا 
ُْح.  ِتأِ ررل مجرراَعتَر ررَتو  عَّررى ِبّلِمِهررح مًَست الثانيررةع ر    ًَُسررََِّّط عَّيْررا َعررُدمااِ ِمررن الُ داررار ًَست

ِة ا اِتّلَ  مالتَّدهُّق مالتَّناُحه فيَا بينْا، فرإذا م د رجاب اهللُ معوَت  ما ماَمت هدَّ األُمَّة جمَتِنبَ 
 حينَا تَرَدهَّ ت األُمَّة. ُمِجَد ذلك َسََّّط عَّيْح َعُدمَُّهح ِمن الُ داار، م د م أل كَا رال 



خعلىخأُتَِّرِهخِتنخاألِئمَّةخالُمِضلِّين :خثالثاً:خخ ْوفُهخ
ِْح،  تَررِدي املْترردم ع فرراألمهاي ألجررِل رِئاَسررِت ح ًَْ ِْ األمررهاُي مالعََّرراي هررح  رراَمي النارراِ ، مِبَسررَبِب

َِه  َِْح. م د َح َِرَّاوا عرن إَهًِرِ   مالُعَََّاي ألجل ِعَّت رة  ذا  ََّ َاوتَف  عَّى رُمَِّت  ِمرن هرحم ي األِئ
. م د ح ى اهلل سبحانَ  َنداَمة رهِل الناار عَّى اتِّبا َة امل َِّّني بقوهلحع اِل ِّ ََّ ِْح األِئ  نت مت ُِّع

 [.67]األح ابع  َّمث زث  رث يت ىت

ن ِةخالِقراِلخفيخهٌهخاألُتَّة: خرابعاً:خُوقوُعخِفرذْ
هُّ فيْررا  ا ًرروا الِقياَمررة،  راررل  َِ ررَت نَررة مالِقتررااُل   األُمَّررة فررإ َّ ذلررك ًَست رنَّرر   ذا َم َرَعررت الِدترت

هَّي  ا اليوا.م د َمَ أل كَا راَل، فَند ُحدمِث ال َِ َت ي اهلل عن  مهي ُمست َنة مبقَتِل عثَا  ِر  ِدترت
خخاتساً:خظُهوُرخالشِّ ِكخوِعباد مخاألوثانخفيخهٌهخاألُتَِّة:

رنَّرر    تقرروا السارراعة حرر  تَرَّتَحرر   َبائِررل ِمررن هرردَّ األُمَّررة بامل)ررهكني، فَيتَرردُّم  عررن  راررل 
رر ِْح، مًُ)رراركو  رهررَل ال)ِّ هتِك   السُّرر ىن ما  امررة معْررح. م  تقرروا السارراعة حرر  ا سررّلِا بِررَهغَبِت

رااُل هردَّ األُمَّرِة  ْا راَ  ِمرن مم  اهلِل. م رد َم َرأَل مرا رارَل بر ، فَرَعبَرد ُج ًَرعتُبَد َاَّتٌ  َكِثٌَي ِمن رُمَِّت  األَم
ر مالرردُّعاي ما سررِتغاََة ِارراِلني مغررَيِهح بِررأنواٍع ِمررن الِعبرراَمِي كالرردَّبِ مالنَّرردت مالطَّرروا  مغررَِي   بررور ال

رن َعبَرَد غرََي اهلِل فقرد افرَدَّ َمََنراِ  ََ ِاراِلني مهردا باِإرٌل، ف ذلك، ممساوا ذلك تَرَوسُِّّل متَرَقهُّبراِ  ا ال
َدع  انِتسابُ  ِلإلسّلِا م َروتاُل    ل    ا اهلل.  مَمَ أَل   ال)ِّهِك األكَل، م  ًَرنرت

ِم: خساِدساً:خظُهوُرخُتدَِّعيخالنُّبُذوَّ
ََّن تقررروا هلرررح  ُرررروٌَّي   راررل اباِ. ماملرررهام ِمررر عرررن ظُْررروِر ُمرردَِّعي النُّبررروَِّي، معرررَدُمُهح ََّلَررو  َكررردا

َه ِمِداق ذلك   َاَمرن الهَّسرواِل  َْ ممرا بعردَّ. فقرد  مَ وتَكٌة م  ا فْح ركثه ِمن ذلك. م د َظ
ررد (55)امَّعررى رُنررراٌ  النُّبَررروََّي  ََّ َُح ررَه َكرررِد ح مافرررَتاَيُهح، ف َْ هرررو ارررامت  ، مل رررنَّ اهلَل سررربحانَ  رظت
 النَِّبيِّني   َنِ َّ بعَدَّ.

خساِبعاً:خالح قُّخت نُةوُرخإلىخيومخالِقيات ة:
ررٌة بِررالِعَّح  ب)َّرره  هرردَّ األُمَّررَة رنَّرر    ترر اال فيْررا إائِدررة َمنِررورٌي، حاِفظررة هلرردا الرردًِّن،  ائَِ
رَههتح، م  ًَُ رهُّ ذلرك الثارابتني عَّرى ماِْاِم مال ِت دَّبِّ عن الدًِّن،   ًَُ هُّهح َمن َاَدهلح متَررَهك ُن

                                           
َِ اهللُ َكِد ح مافَتاَيُهح.55) ة ال دااب، ممهاا غّلا القامًاين، مغَيَها  ان َفَ  ََ ََّ َسيرت َُ  ( ك



، فرررإ ا اهلَل سررربحان  ناِ رررهُهح، كَرررا  ررراال تعرررااع  ]الرررهماع  َّ مب  خب حب جب هئ ُّ اِلررر ا
47.] 

ررا مهرردَّ الطاائدررة الثاابتررة عَّررى اِلرر ا باِ يَررة  ا  يرراا السارراعة، ماملقِرروم  ا  ُرررهتِب ِ يامِ  ْرراَ لَِ
َِّ عن النَّ ِّ   َ  ،الطَّيِّبَرة، مم روِع اآلًراِت الِعظراا ِِ ِمن  َربتِع ررماِح ما بَِقَي ِمرن املرحممنني بِرالهًِّ

     ًَربرتَقى   ا ِ هار ا َّ  الدًن عَّيْح تقوا السااَعة.
 م ردا ًتبررني لنررا بعرد  ررهح اآلًررات ماألحامًروع ر    هرردَّ األمررة مرن ًقررأل   ال)ررهك برراهلل
ررا  مالطواغيررت، فالواجررب عَّينررا عبررامي اهلل محرردَّ    ررًهك لرر ، ماجتنرراب عبررامي  معبررامي األَم

ا ، م ه  العبامي ل  محدَّ مم  سواَّ.  األَم

خاألسِئل ة:
 ِ ل كلَّ ِعباَرٍي من العَوم )ر( مبا تدالُّ عَّي  ِمن العَوم )ب(عع 1 

 العَوم )ب( العَوم )ر(
مَجأل اهللُ سبحان  متعاا األرَض لَِهسولِ   -1
  َِى َُِّ   رُمَُّت  ِمن ر  َت َِه ما َسَت ح  رب

 امل)ارِِق  ا ر ِى املغاِربِ 

اِ     -1 ظُْوُر ال)ِّهِك مِعباَمي األَم
 هدَّ األُمَّة.

رنَّ    تقوا السااعة ح  تَرَّتَحَ   رال  -2
 اتِّساع ُمَّتك هدَّ األُمَّة. -2   َباِئل ِمن هدَّ األُمَّة بامل)هِكني.

هدَّ األُمََّة رنَّ    ت اال فيْا إائَِدة  ب)َّه  -3
َنِة الِقتااِل   هدَّ األُمَّة. -3 َمنِوَري، حاِفظَة هلدا الدًِّن.  ُم وع ِفترت

   َّ اِل َّ باٍق  ا ًَروتِا الِقياَمة. -4 
ِ  ع ِمررررن كَررررااِل َ ررررَدَقِة الهَّسررررواِل 2  بِأُمَّتِرررر  ر  معررررا اهلَل سرررربحان  متعرررراا هلررررح بِررررَدعتَوتَرنيت

ِ. اُذكهَها.  َايرَِّهتَرنيت
 ع امأل الَدهاغات التاالية ِبعبارات ُمناِسَبةع3 
رررررررررررَ ًتِن األمحَرررررررررررَه ماألَبرترررررررررررَيَع، مَهرررررررررررا  رُعتِطررررررررررري الهَّسرررررررررررواُل  -1 ، م  000000000000000الَ نرت

  000000000000000مكا  ذلك   ِاّلَفة  000000000000000
ررررَل النَّرررر ُّ  -2 رررراَعُة حرررر  حيررررُدث رمررررها ع األمَّال  رات ،  000000000000000رنَّرررر    تقرررروا السا



  000000000000000مالثاين 
  000000000000000م  000000000000000ِمن ُ َوِر ُم وِع ال)ِّهك   هدَّ األُمَّة  -3
ررررَه  -4 ُِرررروَرٌي، مهلررررا ِ ررررداٌت منْرررراع رماِ ع  َب)َّ هرررردَّ األُمَّررررَة رنَّرررر    ترررر اال فيْررررا إائَِدررررٌة َمنت

  000000000000000، َالثاِع  000000000000000، َانياِع  000000000000000
 



خ(56)الدَّرسخالّساِبعخعش  خ

خباب:ختاخجاءخفيخالسِّْح 

رررهتِك األكرررَل  ُه َاطَرررهَّ َعِظررريٌح، فْرررو ِمرررن ال)ِّ رررحت املنرررا  لَّتَّوِحيرررد، ملررر  رِرررهاٌر بالِغَرررة عَّرررى السِّ
أِل، فَيِجب اِلَدر من . ََ  ا َت

البقررررررررررررهي ع ] َّ ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق  ُّ م رررررررررررروال اهلل تعررررررررررررااع  -1

103]. 

 .[51النسايع ] َّ جم هل مل ُّ م ول  تعااع  -2
ه، ) مالطااغوت (ع ال)َّيتطا . - ي اهلل عن ع ) اِِبتت (ع السِّحت   اال عَه ِر
ِْح ال)َّرريطا    ُكررلِّ َحرريٍّ  - ررا  كررا  ًَنرر اُِل عَّرري ْا رري اهلل عنرر ع الطَّواِغيررتع ُك م رراال جررابه ِر
 ماِحد. 
ررري اهلل عنررر  ر َّ رسررروال اهلل  -3 رررهي ِر ررربتأل املوِبقرررات،  »  ررراالع معرررن ريب هًه َتِنبررروا السَّ اجت

ه، م َرتتررُل الررنرَّدتِس الررر َحررهََّا اهللُ   ا  ررحت ررهُك بِرراهلل، مالسِّ  ررالواع ًررا رسرروال اهللع ممررا ُهررنَّ ؟  رراالع ال)ِّ
رررناِت الغرررراِفّلت  َِ ُ  ال رررِف، م َررردت ، مركرررُل الهِّبرررا، مركررررُل مرررااِل الَيتِررريِح، مالتَّرررو ِّ ًَررررروتَا ال َّحت بِررراِل ِّ

 .(57) « املحمِمناتِ 

خت عاِنيخالُمف دات:
 تعناها الكلمة

يب َاّلق ِِ  َن
 َمن ًدَِّعي ِعَّتَح الَغيتبِ  ال اِهن

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع56)

 ر  ًُرَعهِّ  الطااِلب السِّحه لغة ما طّلحاِ. - 
 ر  ًدُكه َاَطه السِّحه مرََرَهَّ عَّى الَعِقيَدي. - 
َم السَّبأل املوِبقات. -   ر  حيدِّ

 (.89(، ممسَّح به ح )6857( رماَّ البلاري به ح )57)



نيا  املوِبقات رررا هتَِّرررك فاِعََّْرررا   الررردُّ املَِّْ رررات، ممسِّيَرررت ُموِبقررراتَ أل َّ
 ماآلِاَهي

 َمن مات رَبُوَّ مهو مم  البُرَُّوغِ  الَيِتيح
َِناتِ  ُ  ال ُ ع  َ دت َِناتع املهام اِلهائِه الَعِديداتالَقدت ُي بِال ِّنا. مال  الهَّمت

 الَلًّلات ِمن الَدواِحِ  مما ُرِمنَي ِب  الغاِفّلت

خع ناِص خالدَّرِس:

خأّواًل:خت عنىخالسِّْحِ خوُحْكُمه:
ُه لُغَررِةع هررو مررا َاِدررَي مَلطُررَف َسررَبُبُ ، ما ررِطّلحاِع َعرر اِئح، مرُ ررى، مَكررّلٌا  ررحت ًرُررَتَ ََُّّح بِرر ، السِّ

ُرَدرررهِّق برررني املرررهِي  تُرررل، ًم َرقت رررِهض، ًم َت ِمًَرررٌة، متَررردِاينات، مُعَقرررٌد، ًرُرررحَمِّه   الُقَّررروِب ماألبتررردا ، فَرُي مرَمت
 مَامتِج .

َُ ع فْو  هٌَّا   مجيأل األمًاِ ، مهو ِ سَا ع  رماا ُح ت
  ِبِعباَمي ال)َّيطا ، مالتَّقهُّب  لي .األمَّالع ِ هتٌك ركَل ُمناٍ  لَّتَّوِحيِد، م  ًُرتَرَو َّل  لي    ا 

ررِتَالِ  عَّررى األمررور  الثارراينع َكبِررَيٌَي ِمررن َكبررائِه الرردُّنوِب   ًبَُّررغ ر  ً ررو  ِ ررهكاِ ركررَل لَِعررَدِا ا ت
رقاِ مَكبِرَيَِي ِمرن  ُِرل ِبواِسرطَة رمِمًَرٍة رم تِردِانٍي رم ذوَِِهرا، في رو  ِفست ال)ِّهتِكيَّة، مهدا القسح  د حي

َدررأل مَتُ ررهُّ بِررداهتا ِمررن مم  اهلِل عرر اض مجررلَّ، ال َ  بررائِه  ذا   ًَرعتَتِقررد فاِعََّرر  ر َّ هرردَّ األاررّلَط تَرنرت
ا في  ِمن الظَُّّتِح مالُعدماِ  مامل ارَِّي بِاآلَاهًِن.  مهدا النَّوع ًُنا  كَااَل التَّوحيد لَِ

خثانياً:خالِحْكم ُةخِتنخت ح ِيِمِه:
رراِحَه عَّررى ر َّ فيرر  ِعبرراَمِي لَّ)َّرر -1 ياإني متقهُّبرراِ  لرريْح متَرَعَُّّقرراِ  ررح، فال)َّرريطا    ًُِطيررأل السا

ٍي ِمن الِعباَميش.  ِسحهَِِّ   ا  ذا تَرَقهَّب  لي  السااِحه ِبَ)يت
ُرَدرررهِّق برررني الررر َّمتج مَامَجتِررر  مًَُسررربِّب  -2 رررأِل. فْرررو ًَقتُرررل مُارررِهض ًم ََ َت َُجت فيررر  فسررراٌم َعِظررريٌح لَّ

 اَي بني رفهاِم اأُلسَهِي الواِحَدي، مهدا ُكَُّّ  فساٌم مظَّتٌح مُعدماٌ .الَعداَمَي مالَبغ 

خثالثاً:خاألِدلَّةخعلىخت ْح ِيِمه:
ريع  رررد َعَِّرررَح اليْررروُم  َّ ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ُّ  ولررر  تعرررااع  -



يبٍ  ِِ َي بالسِّحه ِعَوِاِ عن َ هتِع اهلِل ما ل    اآلِاَهي ِمن َحظٍّ م  َن ِِ َ ألنَّ  باَع ِمًَن  ر َّ َمن َر
 ِبُدنتياَّ. مهدا ِمن ربََِّغ الَوِعيدَ  ذ اآلًة ال هاة مالَّة عَّى حتهِاِ .

َِدِّ وَ   َّ جم هل مل ُّ م ول  تعااع  - حيو َذاَّ اهللُ سبحانَ  اليْوَم الدًن ًُ
ه.  بِاِبتِت الدي من  السِّحت

رررهي  - ررربأل املوِبقرررات،  رررالواع ًرررا اجَتِنبررروا »  ررراالع ر  رسررروال اهلل  محررردًو ريب هًه السَّ
 ، رررحه، م ترررل الرررنَّدس الرررر حرررهَّا اهلل   ا بررراِل ِّ رررهك بررراهلل، مالسِّ رسرررررررروال اهلل، ممرررا ُهرررنَّ ؟  ررراالع ال)ِّ

َِنات الغاِفّلت املحمِمنات   «.مركل الهابا، مركل ماال اليتيح، مالتَّو  ًوا ال َّحف، م د  ال

ِرخِتنخالُموِبق ٌِ خاتخالسَّْبع:رابعاً:خُوجوبخالح 
نيا مَعرداٌب    رمه  با بِتعام عن َسبتأِل ُمَِّْ راٍت لِداِعَِّْرا ًََتتَّرب عَّيْرا ُعقوبراٌت   الردُّ

 اآلِاهي، مهيع
َي اهللُ ب . ال)ِّهك بِاهللع بدر  -1 ِِ  بِال)ِّهكَ ألنَّ  رعَظح َذنتٍب ُع
ه  -2 ررحت ُدرره ع م ررد ذكررهَّ (58)السِّ ررهكَ أل َّ منرر  مررا ًَ ت ُمتعاِإيرر َ  ذ   ًَرتَرَو َّررل  بعررد ال)ِّ

  لي    ا بعباَمي ال)َّياإني مالتَّقهُّب  ليْا بالدَّبِ مالدُّعاي ما سِتغاَة.
ع ريع نَردتُس املسَِّح رم الدِّمِّي املعاَهرد رم املسرَتأتَمن  -3  َرتتُل النَّدِس الر حهَّا اهلل   ا باِل ِّ

ررُدر  (59)« ة اِنَّررة َمررن  َرتَررل ُمعاَهررداِ   ًَرررهَحت راِئَحرر» ِلرردًوع ِت ََّرر  مًَ   ا ر  ًدَعررَل مررا ًُوِجررب  َرترت
رررَّطا  املسرررَِّح فقرررط. ملررريس ذلرررك ِمرررن َحررر ِّ األفرررهاِم  رررِ  السُّ رررٌح َ رررهِعي  ًُرنَردَّرررد عرررن إًَه بررردلك ُح ت

 ماَِاعات.
رررٍ  كرررا . م رررد َلَعرررن  -4 رررُل الهِّبررراع ري تَناُملُررر  بِرررَأيِّ َمجت   آِكرررَل الهِّبرررا مُموكََّررر  م ررراِهَدًت  َركت

 مكاتَِب ،  اال بعع السََّّفع مهو جَمهٌَّب ِلُسوِي ا امتَة.
َََّحة الَيِتيِح. -5 ِت َِهُّ  في  لَِغَيتِ َم  ركل ماال الَيِتيحع ريع التَّعدِّي عَّي  مالتَّ

                                           
ررأل املوِبقررات ا َررس الررر بعررَدَّ، فاملوِبقررات الررر 58) ََ بعررد السِّررحه   كررلٍّ منْررا نرَرروتٌع ِمررن ا عتِررداي  ماررا عَّررى ( السِّررحه جي

الررنَّدس رم املرراال رم العِررهض، رماررا السِّررحه فررإ َّ فيرر  اعتِررداِي عَّررى كررلِّ هرردَّ األ ررياي َف ررِّل عررن اعِتدائِرر  عَّررى َحرر ِّ اهلِل 
 بإ هاك غَيَّ َمَع .

ررٌد ر    حيارِبَنررا م  (. ماملعاَهرردع ال رراِفه الرردي ًُِقرريح   3166( رماَّ البلرراري برره ح )59) ْت بِررّلِمَِّ مل ررن بيَننررا مبينَرر  َع
دُال في  ال اِفه الدي ًُِقيح   ماِر ا سّلِا بِأماٍ .  ذارِبَ ، ًم



 التَّو  ًَروتَا ال َّحتفع ريع الِدهار ِمن ُمجوَِّ الُ دااِر ًَروتَا الِقتااِل. -6
ررنات الغرراِفّل -7 َِ ُ  ال ررُي املحمِمنررات اِلهائِرره الَعِديدررات الَلًّلررات ِبداِحَ)ررة  َرردت تع ريع َرمت
 ال ِّنا.

رربتأل الررر جِيرررب عَّينررا اِلررَدر ِمرررن ِفعتَِّْرراَ أل ررا ِمرررن َكبررائِه الررردُّنوب،  هرردَّ هرري املوِبقرررات السَّ
 مُتوِجب َغَ َب الهَّبِّ جلَّ معّل.

خاالسِئل ة:
َِررِ ا َّرر  لََّلَّترر ، م ررد حرردَّ  ع الهَّسررواُل 1  ر  اررا ً ررهُّهح   مًررِنْح مُمنيرراهح، مِمررن رن

 ذلك السِّحه.
 َعهِّ  السِّحَه لَُغِة مَ هتعاِ. -ر

ة ِمن حتها . -ب ََ ََ  ماِل   بنيِّ ُح 
 رمرِم َمليّلِ ِمن ال تاب مالسُّنَّة عَّى حتهمي السِّحه. -ج
ُه َ هَُّّ َعِظريح، مهرو ِمرن نَرواِ ع ا سرّلا، مجيرب ر  ًحمَارد ِمرن2  ًَدَعَُّر  بِال)ِّردَّي  ع السِّحت

 مالُقوَِّي ِحداظاِ عَّى ا تَأل.
ِِِّ كيف ًَرتَرَو َّل السااِحه  ا السِّحه ؟ -ر  َم

 ما َموِ ف األمًاِ  الساابقة ِمن السِّحه ؟ -ب
 اُذكه ََّلَاِ ِمنْا. «. اجَتِنبوا السَّبأل املوِبقات » عع  اال 3 
ََُعهَّ  ِب  فيَا ًأيتع4   ع اُذكه الر
 ( َمن ًدَِّعي ِعَّتح الَغيتِب. 000000000000000) -1
 ( َمن مات ربوَّ مهو مم  البَّوغ. 000000000000000) -2
 ( اِلهائِه الَعِديدات. 000000000000000) -3
 ع عَِّّلع5 
ي النَّ َّ  ََّّى اهلل عَّي  مسََّّح بِال)ِّهك عند تعدامَّ لَّسَّبأل املوبقات. -ر  ِبدت

َية السَّبأل بِامل -ب َِ  وبقات.َتست
ُه الهَّسواِل  -ج َه بَرعتد ال)ِّهتك. ذِكت  السِّحت

خ



خ
خ

خ(60)الدَّرسخالثّاِتنخعش  خ
ختابع/خباب:ختاخجاءخفيخالسِّْح ِخ

َِهتبُ  بِالسَّيتِف( (61)معن ُجندٍب مهفوعاِ  -4 رماَّ الَتمدي، م االع  .(62)ع) َحدُّ السااِحه 
َِّحيِ رنَّ  َموتُ وٌ    .(63)ال

ع ر  م  )  حيِ البلاري ( عن جبالة برن عبردي  راالع كترب عَره برن ا طراب  -5
 .(64)ا تَّوا كلِّ ساِحٍه مساِحَهي،  االع فَرَقتَرَّتنا ََّلَث َسواِحه 

ررري اهلل عنْررراع ر رررا رَمرررَهت ِبَقتترررِل جارًَِرررٍة هلرررا َسرررَحههتا، فَرُقِتََّرررت،  -6 رررة ِر َِ َِّ عرررن َحدت مَ ررر
َِّ عن ُجندٍب.  اال رمح  . (65)دع عن َّلََة ِمن ر حاِب النَّ ِّ مكدلك َ 

خالُمف داِت:خت عاِني
ِلم ة  ت عناها الك 
 ُعُقوبَرُت  َحدا السااِحهِ 

َِهتبُ  باهلاِي مالتااي. َِهتبٌَة بِالسَّيتفِ  َُّ ، مُرِمي    َرترت

خع ناِصُ خالدَّرِس:
                                           

 ( رهدا  الدَّر ع60)

َعة ا سّلمية. -   ر  ًدُكه الطااِلُب َحدا السااِحه   ال)ًَّه
َ اآلَاَر السَّيَِّّلة لَّسِّحه عَّى ا ت -  أِل.ر  ًُربَرنيِّ ََ 
ِه. -   ر  حيَدَظ الطااِلُب  يّلاِ ِمن األمرام ال)َّهِعيَّة لَِّو اًَة ِمن السِّحت

 .( معىن مهفوعاِع ري رنَّ  ِمن  وال الهَّسوال 61)

 (.1460( رماَّ الَتمدي به ح )62)

 .( مو وفاِع ري من  وال الِحايب 63)

 (.1/190(، مرمحد )3156( رماَّ البلاري به ح )64)

 (.8/136البيْقي   السنن ال لى )( رماَّ 65)



خأواًل:خح ّدخالّساح :
ه مَ هِّها عَّى ا تَأل، مالدَّليل عَّى ذلكعَحدا السااِحه الَقتتُلَ لِِعَظح َكِبَيَِي   السِّحت

َِهتبُ  بِالسَّيتِف (. وال جندب بن عبد اهلل  -1  ع) َحدُّ السااِحه 
الِ  ر  ا تَّوا كلَّ ساِحٍه مساِحَهٍي. ما َمَرم عن عَه  -2 َا  رنَّ  كتب  ا ُع
ي اهلل عنْا ر ا رََمَهت ِبَقتتِل جارِ  -3 َِة ِر َِّ عن َحدت  ًٍَة هلا َسَحههتا، فَرُقِتََّت.ما َ 

خثانياً:خت ْوِقفخالُمسِلمخِتنخالسَّح   ِمخوالُمش ْعِوِذين:
ه   بَرٍََّد   ا مَف)ا فيْا الَدسام مالظَُّّح ما عِتداي مالطُّغيا . ه السِّحت َْ  ما ظ

رررَحهي، مالتَّعررراُم    ا برررّلِغ عررر رررحه م تيرررا  السَّ ن مالواِجرررب عَّرررى املسرررََّني اِلرررَدر ِمرررن السِّ
مَّرررِة، م ن ررراراِ  رررأِل، مبَرررهاَيي لَّدِّ ََ رررَحهي مامل)رررعِوِذًن محاًَرررِة لَّتَّوِحيرررد، مِحداظررراِ عَّرررى   رررّلِح ا ت السَّ

نتَ ِه. َُ  لَّت

خثالثاً:خِتنخُسُبِلخالِوقاي ةخِتنخالسِّْح :
ِه   مجاَعٍة. -1  َ ّلُي الَدجت
ُِّن بِاألمراِم ال)َّهِعيَّة، مِمن ذلكع -2  التََّح
َِّباح ماملساي معند النَّوا.ِ هاَيي ا -  ملَعواذات ََّلَث َمهااٍت   ال
َِّباح ماملساي. -  ِ هاَيي آًَة الُ هِسيا   ال
َمرن  َرهر براآلًتني ِمرن آِاره سروري البَرَقرهي » ع هايي اآلًتني ِمن آِاره سروَرِي الَبقرهيَ لقولر   -

ٍََّة َكَدتاَّ   .(66)«   لَيرت
ٌي   األرض م    السَّررَاي مهررو السَّررَيأل  -  رروال ) بسررِح اهلل الرردي   ًَُ ررهُّ مررأل امسرر  َ رريت
َِّباح ماملساي. (67)الَعَِّيح(   ََّلَث َمهااٍت   ال
َرررّلث مرررهات   الِرررباح  (68) ررروال )رعررروذ ب ََّرررات اهلل التامرررات مرررن  ررره مرررا اَّررر (  -
 ماملساي.

                                           
.5008( رماَّ البلاري به ح )66)  (، ممعىن كَدتاَّ، ريع َكَدتاَّ ِمن ُكلِّ َ هٍّ

 (.5088( رماَّ ربو مامم به ح )67)

 (.3828( رماَّ ربو مامم به ح )68)



رر  -3 مررن تِرربَِّ بسرربأل »ع  ررباحاَِ لقولرر   ركررل سرربأل متررهات مررن مترره العجرروي عَّررى الًه
 .(69)« متهات عجوي   ً هَّ ذلك اليوا سح م  سحه

خاألسِئل ة:
 ع امأل الَدهاغات التاالية مبا ًُناسبْاع1 
 (. 000000000000000 000000000000000ِلدًوع ) 000000000000000َحدا السااِحه  -ر

ررررراِحه عرررررن ََّلََرررررٍة ِمرررررن ر رررررحاِب النَّررررر -ب ،  000000000000000هرررررحع   ِّ َبَرررررت  َرتترررررُل السا
000000000000000  ،000000000000000  

ه ركل  -ج  (. 000000000000000ع)لقول   000000000000000ِمن ُسُبل الوِ اًَة ِمن السِّحت
 ع ) السِّحه   اََي في ، مهو ِمن رعَاال ال)َّياإني (.2 
ف في  حاال  -ر ِِ طٍُه َت ه.اكُتب َمقا ِ ِمن يسة رست أٍل انَتَ)ه في  السِّحت ََ  جمَت

 ما َموِ ف املسَّح ِمن السََّحهي مامل)عِوِذًن ؟ -ب
اب بعع الناا  بِالسِّحه ِمن  َِبَل ر حاِب النُّدوِ  ال َِّعيَدة.3   ع  د ًُِ
َِّن  ا ِمن السِّحه. - َُسَّح ر  ًَرَتَح  اذكه ََّلََِة ِمن األمرام ال)َّهِعيَّة الر ًُ)هَع لَّ
 

                                           
اهلل تعَّيقرراِ (، م رراال مساحررة ال)رريَّ عبرردالعً   بررن برراا رمحرر  2047(، ممسررَّح برره ح )5445( رماَّ البلرراري برره ح )69)

رَوي كَرا رماَّ مسرَّح    رَوي مغرَي الَعجت عَّى هدا اِلدًوع"م  رماًة )ما بني  بَرتَريتْا( ًعِنع ِمن مجيأل مته املدًنرة الَعجت
ُهجرى ر   رل متهِهرا ما ِوِ رياة فير ، ًم ِا عَّرى املدًنرة ِلَد ت ُهجى ر  ًنَدأل اهللُ بردلك التَره كَّار ، ل رن نر ، ًم ِِ َِِّحي ال

َِبَِّ ِبَسبتأِل متهات ...". جمَوع فتامى ممقا ت متنوعة )اهلل ًنَدأل بِبَ   (.8/109ِقيَّة التََّه  ذا َت



خ(70)الّراِسعخع ش  خالدَّرسخ

خباب:خبيانخش ْيٍءخِتنخأنواِعخالسِّْح ِخ

َُسَِّح ر  ًَرتَرَعهَّ  عَّيْا لَِي و  منْا عَّى َحَدر.  لَّسِّحه ُ َوٌر مرنواٌع كِثَيَي، فينَبِغي لَّ
 اال رمحدع حدَّنا  َد بن جعده، حدَنا عو ، عن حيا  بن العّلي، حردَّنا  طرن  -1

 .(71)«   َّ الِعياَفَة مالطهق مالطِّيَرَهَي ِمن اِِبتِت »  االع النَّ َّ  بن  بيِة، عن ربي  رنَّ  مسأل
ُه الطَِّيتِ، مالطَّهتقع ا طُّ َتطُّ بِراألرِض. ماِِبترت،  راال اِلسرنع  -  اال عو ع الِعياَفةع َاجت

َرنَّة ال)َّيطاِ .  سناُمَّ َجيِّد، مأليب مامم مالنسرائي مابرن حبرا     رحيح  املسرَند منر  
(72). 

خت عاِنيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

هِ  ِمن اِِبتتِ   ِمن رعتَااِل السِّحت

خعناِص خالدَّرِس:

خأواًل:خالِعياف ةخوالطَّْ ُقخوالطِّي  مخِتنخالِجْبِت:
ِه، مهيع بنيَّ  ََّى السِّحت    اِلدًو ََّلََة رُموٍر كََّّْا ماِاَّة   ُمَس
ررُه الطَّررَيتِ  -1 ررا مر ررواهتا مَ َهِّهررا، م ررد كانررت الَعررَهب  (73)الِعيافَررةع مهرري َاجت مالتَّدرراُلاُل بِأمسائِْ

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع70)

ِِِّ الطااِلُب ر َّ التَّ)اُلَا ِمن رفعااِل اِاهَِّيَّة مِمن التَّعَُِّّ  بغَِي اهلل. -   ر  ًو
ِِ اهلل تعاا. -   ر  ًُرثتِبَت ر  ِعَّتَح الَغيتِب ِمن ااِتِا
 ر  ًَرتَرَعهَّ  الطااِلُب عَّى بَرعتِع ا هافاِت ال)ِّهتِكيَّة. - 

 (.5/60( رماَّ رمحد )71)

( حرردًو ر رررح 13/502(، مابرررن حبررا  )6/324(، مالنسرررائي   ال ررلى برره ح )3907( رماَّ ربررو مامم برره ح )72)
(6131.) 

ُه الطََّيتِ ريع هتِييُج .73)  ( َاجت



رات  رٍه َكَسرَدٍه رم ُتراَرٍي رتَرروتا  ا الغًو َعرل ذلرك ِمرن براب التَّ)راُلا مالتَّدراُلاِل، فرإذا ررامما ِفعترَل رَمت تَردت
رنَي َتدراَيُلوا مر رَدُموا عَّرى هردا رم اِلَاا رم غَيِها فَريُرنَردِّهم ا رم ًَر تُجه  َِ م ا، فإذا إاَرت باُتراَِّ الَي

هردَّ العراَمي  األمه، م ذا اُتَْت ذو ال)َِّاال َت)اَيموا مرحَجَوا عن هدا األمره. م رد ربطَرل 
ع األُموِر هلِل سبحان  متعاا.  اِاِهَِّيَّة، معَّاَنا َ ّلَي ا سِتلاَرِي متَردتًو

رردال   ذلررك الطَّرهقع مهررو مررا تطُّرر -2 ردَّعو  برر  ِعَّتررَح الَغيتررب. ًم   الهَّماررالو  ال ررداابو  ًم
رََِّية.  ِ هاَيي الَ فِّ مالِدنجا ، محتِدًد املستقَبل ِمن األبهاج مذوِها، م   كا  ذلك ِمن باب التَّست

َِّ اهلل سربحانَ  ِبعِ  َِدِّق هحم ي ال داابني، فِعَّترُح الَغيترِب  ارا اارَت ر ،  راال معَّى املسَّح ر    ًُ َِ َّت
 [.65]النَلع َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  ُّ تعااع 
الطِّيَرَهيع مهي التَّ)اُلا بِالطُّيوِر مغَيِها، كاعِتقرام ر َّ الُبوَمرَة  ذا َمرهَّت عَّرى ماٍر منَرَعَقرت  -3

را فيْرا  (74)« الطِّيَرَهُي ِ رهتك » منْا فقاالع فَسيَوت رَحٌد ِمن رهِل هدَّ الداار، م د حدَّر  لَِ
 ن تَرَعَُّّ  الَقَّتِب بغَِي اهلل.مِ 

را َاِدرَي  َه اسرُح لَِ ه. مذلرك ر َّ السِّرحت م دا ًظْه لنا ر َّ الِعياَفة مالطَّرهتَق مالطِّيَررَهَي ِمرن السِّرحت
. ٍه َاِديٍّ  مَلُطَف َسَبُب . ما عِتَام   هدَّ األمور الثَّّلََة عَّى رَمت

خثانياً:خالِجْبت:خر نَّةخالشَّيطاِن:
ررره  ررريطا ، ريع َ ررروتتُ ، مُفسِّ تدسرررَي اِلَسرررن هررردا تدسرررٌَي لَّتِجبترررِت بِررربَرعتِع رفرررهاِمَّ. مَرنَّرررة ال)َّ
رروتِت النااِئحررات، مَ رروتِت  َِ َ رروتُت ال)َّرريطاِ  ِبُ ررلِّ َ رروتٍت ًَرردعو لَّباِإررل، مكررلُّ  رروٍت  ررهَّا، ك

 [.64]ا سهايع  َّ حت جت  هب مب خب ُّ املّلِهي ماملعاِا ،  اال تعااع 

خل ة:األسئِخ
ََُعهَّ  ِب  فيَا ًأيتع1   ع ما الر
ا مر واهتا م هِّها. 000000000000000)- ُه الطََّيتِ مالتَّداُلال بأمسائِْ  ( َاجت
 ( التَّ)الا بالطُّيور مغَيِها. 000000000000000)-
دَّعو  ِب  ِعَّتَح الَغيتِب. 000000000000000)-  ( ما تطُّ  الهَّماالو  مالَ داابو  ًم
ن األمررور الررر رَبطَََّْررا مَمنَرَعْررا ا سررّلا  ِررهاَيي الَ ررفِّ مالِدنجررا ، محتِدًررِد املسررتَقَبِل ع ِمرر2 

                                           
 (.1614( رماَّ الَتمدي به ح )74)



 ِمن األبهاِج مذو ْا.
ِد التَّسََِّيِة ؟ -ر ِت ح ِفعتِل ذلك ِبَق  ما ُح ت

لِيِل ؟ -ب َعل ذلك، ُمَدعَِّاِ  ولك بِالدَّ َِِ َمن ًدت  مَبَ تَرنت
ٍه َعِظيٍح 3ً  ٍه ُمباٍح. اُذُكهتَّ.ع حوَّ ا سّلا عَّى رمت  نبغي ِفعتَّ   بَل ال)ُّهمع   ريِّ رَمت
 



خ(75)الدَّرسخالِعش ون
ختابع/خباب:خبياُنخش ْيٍءخِتنخأنواِعخالسِّْح ِخ

رري اهلل عنَْررا  رراالع  رراال رسرروال اهلل  -2 تَررَبس ُ ررعتَبِة ِمررن ع» معررن ابررن عبررا  ِر َمررن ا رت
ه،  َتَبَس ُ عتَبِة ِمن السِّحت  ]رماَّ ربو مامم[ م سنامَّ  حيِ. .(76)«اام ما اام النُّجوِا، فقد ا رت

ررهي  -3 ررَدِي   نَرَدررَو فيْررا فَرَقررَد َسررَحه، ع» ملَّناسررائي مررن حرردًو ريب هًه َمررن َعَقررَد ُعقت
َهك، مَمن تَرَعََّّ  َ يّلاِ مُِكَل  لي    .(77)«مَمن َسَحه فقد َر ت

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

 تَرَعََّّحَمنت  َمن ا رتَتَبس
 إائَِدة مِ طتَعة ُ عتَبةِ 
ٍي ِمن الهًِِّ ، مهو مم  الترَّدتل النرَّدتو  النرَّدتَّ مأل َ يت

خعناِص خالدَّرس:

خأواًل:خالرَّنجيمخنذ ْوُعخِتنخأنواعخالسِّح :
  اِلدًو الاِ معناَّ النَّْي مالتَّحدًه، بأ َّ َمن تعََّّح  يّلاِ ِمن عَّح التَّنجيح فقرد  تل 

رررر َ  َِ َِّ اهلل ِبِعَّت ررررا فيرررر  ِمررررن امِّعرررراي عَّررررح الغيررررب الرررردي ااررررَت ررررحه الررررهَّاَ لَِ تعََّّررررح  رررريّلاِ ِمررررن السِّ
رريَّة في عَرر ِِ و  ر َّ َمررن ُملِررَد   جنررح  فرراملنجَِّو  ًسررتِدلو  برراألحوااِل الَدَِّ يَّررة عَّررى اِلررواِمِث األر

ح اآلَاه فسي و  َتِعيساِ، مهدا ِمن امِّعاي ِعَّتِح الَغيترِب  كدا فسي و  َسِعيداِ، مَمن ُمِلَد   النَّجت

                                           
 ا  الدَّر ع( رهد75)

ِه الهَّا. -   ر  ًُربَرنيِّ الطااِلُب ر  تَرَعَُّّح التَّنِجيح ِمن السِّحت
 ر  ًُورِم الطااِلُب ُ وراِ لَّتَّنِجيح. - 
َف حااَل َمن تَرَعََّّ   َُّب  باهلِل محَدَّ، محااَل َمن تَرَعََّّ  ِبغَيَِِّ. -  ِِ  ر  ًَ

ِه اام ما اام ".(، ملدظ ع" َمن 3905( رماَّ ربو مامم به ح )76)  ا َتَبس ِعَّتَاِ ِمن النُّجوِا ا َتَبس ُ عتَبِة ِمن السِّحت
 (.4090( رماَّ النسائي به ح )77)



َِرهِّ    ال رو ، ملريس لَّنُّجروا ريا َعّل َرة حبرواِمِث  َتأََه اهللُ ب ، فاهلل سبحان  هرو املَت الدي است
رنَّرررر  كَََّّررررا ااماَم املررررنجِّح تَرررررَوغُّّلِ   التَّنِجرررريِح ااماَم تَرررررَوغُّّلِ     األرِض مرحرررروااِل الناررررا . مبررررنيَّ 

السِّحه ما   الَعِظيح. رما تعَُّّرح ِحسراِب َمنراااِِل ال)َّرَس مالقَره مالنُّجروا فْرو ِمرن ِعَّترِح الَدََّرك 
واِ يرت ال ِّراَعرة، مهرو الدي بَرهََع في  املسََّو ، مهو  اا تُرعترَه  بر  اِْرات، مَمواِ يرت الِعبراَمي ممَ 

َُ  ِلاَجة املسََّني  لي . هَع تَرَعَُّّ   اا ًُ)ت

خثانياً:خِسْحُ خالُعق ِد:
ِه الُعَقد   ا يوِط مذوِها. مَمن َتعراإى ذلرك فْرو ُم)رهكَ  حدَّر  ََّى ِبِسحت رُمََّت   اا ًُس

ليْرا. م رد رمهنرا اهلل سربحانَ  با سرِتعاَذي ألنَّ    ًَرَتو َّل ِلِسحهَّ   ا ِبعباَمي ال)َّرياإني مالتَّقرهُِّب  
يت  [4]الدَّرررر ع  َّىئ  نئ مئ زئ رئ ُّ ِمررررن َ ررررهِّ هررررحم ي    ولرررر ع  ررررواِحه الررررّلا ًعررررِن السَّ

َعَّتن ذلك.  ًَردت

ْيئاًخوُِكل خإليه: خثالثاً:خت نختذ ع لَّقخش 
ررن تَرَعََّّرر  ََ ررَدَّ. ف  َرَّتبُرر  برراهلِل سرربحان  كدرراَّ    َّ َسررعاَمَي الَعبتررِد مَ ررّلَح  َرَّتبِرر    تَرَعَُِّّقرر  برراهلِل َمحت

رررن تَرَعََّّررر   ََ ِي مَاَدلَررر . ف ررريت َّ، مَمرررن تَعََّّررر  بغرررَِي اهلِل مََكََّررر  اهللُ  ا ذلرررك ال)َّ مجيرررأَل مرررا ًَُ رررهَُّّ متَررررَو ا
 بِالسََّحَهِي رم ال)َّياِإني رم التََّاِئح رم ا يوط فقد ااَب مَاِسه.

 الترََّعََُّّ  براهلل مبغرَيَّ ِمرن امللَّو رات. فالواِجرب ًَرُعحُّ « َمن تَرَعََّّ   يّلاِ مُِكَل  لي  » عفقول  
رَد عَّير    مجيرأل رمرورَّ، فْرو سربحان  كراٍ  َمرن  َِ عَت عَّى املسَِّح ر  ًُرَعََِّّ   َرَّتبَر  براهلِل سربحانَ  ًم

 تَروَكََّل عَّي .

خاألسِئل ة:
ِِِّ ذلك مبثاال. ع  ى النَّ  1  ٍي ِمن التَّنِجيح. َم َر ِمن تَرَعَُّّح َ يت  محدَّ
ه بقول ع2   . َّىئ  نئ مئ زئ رئ ُّ  ع رمهنا اهللُ با ستعاذي ِمن السِّحت
ََّى هدا النَّوع ِمن السِّحه؟ -  مب ًس
رن تعََّّر   َّبُرر  براهلل سربحان  كدراَّ  اررا 3  ََ ع سرعاَمي العبرد مفّلُحر    تعَُّّقر  برراهلل محرَدَّ. ف

 هَُّّ.ًَ ُ 
 اسَتِدال عَّى ذلك ِمن القهآ  ال همي. -ر



ََي َمن تعََّّ   َُّب  بغَِي اهلل. -ب ِِ  بنيِّ َم
 اُذكه ِمثالني عَّى َمن تَرَعََّّ   َُّب  بغَِي اهلل. -ج
َِِ ع 4   رماا الِعبارات التااليةع)×( رم اطأ  (✓)رِجب ِب
ه.َ يتّلاِ ِمن التَّنِجيح فقد تعََّّح  يّلاِ ِمن السِّ  َمن تَرَعََّّح -ر  حت

 املهام بالُعَقِد التَّ)اُلا بِالطُّيوِر. -ب
 َمن تَعََّّ  بغَِي اهلل مَكََّ  اهللُ  ا ذلك الَغَيتِ مَاَدَل . -ج
 



خ(78)الدَّرسخالحاِديخوالِعش ونخ

ختابع/خباب:خبيانخش يٍءخِتنخأنواِعخالسِّْح ِخ

ي اهلل عن  ر َّ رسواَل اهلل  -4 ر  ؟ »  االع معن ابن مسعوم ِر ر  َهل رُنَربِّّلُ ح مرا الَع ت
ة، القاَلة بني النااِ   ََ ي َِ  ]رماَّ مسَّح[.  .(79)«هي النَّ

رررري اهلل عنَْررررا، ر َّ رسررررواَل اهلل  -5   َّ ِمررررن الَبيرررراِ  »  رررراالع مهلَررررا عررررن ابررررِن عَرررره ِر
هاِ   .(80)«َلِسحت

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 
ة ََ ي َِ ِ  ا فسامِ نَرقتُل الَ ّلا  النَّ  بني النااِ  عَّى َمجت
 َكثرتَهي الَقوتاِل م ًقاع ا ِوَمة بني الناا ِ  القاَلة
 الَبّلَغة مالَدِاَحة الَبيا 

خع ناِص خالدَّرِس:

ٌُّنوب: خأواًل:خالنَِّمي مةخِتنخكباِئ خال
ِْ  ررام الن ُّ  رِل َحرِدًِو بعِ ر َر رُمََّت  ِمرن السَّرعتي برني النارا  بِنَرقت ح عرن بَرعترٍع عَّرى ر  حيدِّ

ِ  ا فساِم، فرافَتَتِ  ريَغة ا سرِتدْااَ لي رو  رم َرأل   النُّدرو  مرمتَعرى لّلنِتبراَّ،  َمجت ِِ َحِدًثَر  ِب
ر  ا فسرام  فقاالع ر  هل رنبّل ح ما الع ى ؟   بَرنيَّ  بأنَّ  نَرقتُل اِلردًِو برني النارا  عَّرى َمجت

 مَكثتهي الَقوتال م ًقاع ا ِوَمة بينْح.

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع78)

ة مَاَطهِها. -  ََ  ر  ًتَرَعهَّ  الطااِلُب عَّى النََّي
ة. -  ََ ي َِ ه مالنَّ َم رمُج  ال)ََّب  ما اِتّل  بني السِّحت  ر  حيدِّ
 ًُرَدهَِّق بني الَبياِ  املَدمِح ماملدُموِا.ر   - 

 (.2606( رماَّ مسَّح به ح )79)
 (.869(، ممسَّح به ح )5146( رماَّ البلاري به ح )80)



،  (81)ِجرب عَّينررا البُرعتررد عررن هردَّ ا ِررََّة الدَّميَررة الررر هري ِمررن رسررباب عررداب القررل فالوا
ة ر  ًَرنتْى  اِحَبْا م  ًَُظنَّ بأاِيِ  السُّوَي. ََ ي َِ  كَا جيب عَّى كلِّ َمن محََُِّت  لي  النَّ

خثانياً:خالنَِّميم ةخنذ ْوُعخِتنخأنواِعخالسِّْحِ :
ِسُد  اا مال دااُب   ساَعٍة ما   ًُردتِسد السااِحُه   َسَنٍة. اال بعع السَََّّفع ًُردت َا  النَّ

ََّل  عَّرى التَّدهًِرِ  برني القَّروب ما فسرام  َِْا ًَع ةع ر َّ ِكََّيت ََ ي َِ ه مالنَّ مَمجت  ال)ََّب  بني السِّحت
 بني الناا .

 التَّحهمي. والحكم:
َه ًَ ُده  اِحب َ أل َّ في    ِعباَمِي لَّ)يَّاِإني، مُعَقوبَرُت  الَقتتُل.مافَت اع   ر َّ السِّحت

َتَحلَّ ذلك  َتل   ا  ذا است ُده  اِحبْا م  ًُرقت ة ِمن َكبائِه الدُّنوب   ًَ ت ََ ي َِ  .(82)مالنَّ
َِد عَّى ُسهتَعة اِلهَكة مِادَّة الَيدا  ارا ًَرتَررَوهَّح امل)راِهد رنَّر  ِمرن  مرما ما ًُ)اَهد ِمن رلعاٍب تعتَت

ِه ف ِه مالساراِحهَ أل را االِيَرٌة ِمرن السِّحت َّريس كردلك، مهرو غرَي ماِارٍل   اِل رح ال)َّرهتِعيِّ لَّسِّرحت
 ال)ِّهتِك مَمسائَِِّ  الر ًَرَتعاإاها السََّحَهي ِمن ا سِتعانَِة بِال)َّياِإنِي مغَِي ذلك.

خثالثاً:خالب ياُنخالم ٌُتومخِتنخأنواعخالسِّْحِ :
ررا   ندِسرر   الَدِرراَحة مالَبيررا  ِمررن نَِعررحِ  َا اهلِل عَّررى عبررامََّ  ذ ًسررَتِطيأل ا نسرراُ  ر  ًُرَعبرِّررَه ع

َْه حاَجَت . ُظت  ًم
 .[4-3]الهمحنع  َّ زت رت يب  ىب نب مب ُّ  اال تعااع 
هَ ألنَّرر  جيَعررل اِلرر َّ    رروري الباِإررل،  م ررد بررنيَّ  ررحت ررل السِّ ََ ررل َع ََ ر َّ ِمررن الَبيرراِ  مررا ًَرعت

َبَّروا الباِإرل. فْردا  رااِل حر  ًَرقت ْا ُِ يل  َّروَب ا َِ أل فيسرَت َت ، مُاَروَِّّ عَّرى السَّر مالباِإل   ُ روَرِي اِلر ِّ
هاِ » عَمدموٌا، مهو املهام بقولر   ُرَقرهِّرَّ رمارا ا«.   َّ ِمرن الَبيراِ  ِلِسرحت ِِّرِ اِلر َّ ًم لَبيراُ  الردي ًُرَو

ِْح. ُر تِهُق  فْو  دمٌح كحااِل الهُُّسِل مرتباِع ُربتِطل الباِإَل ًم  ًم

خاألسِئل ة:

                                           
رَتَت ِمرن البَروال، مرمارا اآلَاره ف را  ( كَا  اال 81) ع" رما   َا لَُيعدابا  مما ًُعدابا    كبِرَي، رمارا رحردَها ف را    ًَست

 ََ ي َِ  (.218ة ". رماَّ البلاري به ح )ا)ي بِالنَّ
 ( أل َّ َمن رحلَّ َحهاماِ رم َحهََّا َحّلِ  فقد َكَده.82)



ررر ؟ هررري »  ررراالع ر َّ رسررروال اهلل  ع عرررن ابرررن مسرررعوم 1  ر  هرررل رُنَربِّرررّل ح مرررا الَع ت
ة القاَلة بني الناا   ََ ي َِ  «.النَّ

ة ِمرن افِتتراح ال -ر ََ ريَغة ا سرِتدْاا   )ر  رُنَربِّرّل ح مرا  هَّسرواِل اذُكه اِل  ِِ َحِدًثَر  ِب
 الَع ت (؟

 ما املقِوم بِالَع ت  ؟ -ب
ة. -ج ََ ِمي  بنيِّ الواِجب عَّيك ُتاَّ هدَّ ا ََِّة الدَّ
ََُعهَّ  ِب  فيَا ًأيتع2   ع ما الر
ِ  ا فسام. 000000000000000) -  ( نَرقتل الَ ّلا بني الناا  عَّى َمجت
 ( َكثرتَهي الَقوتاِل م ًقاع ا ِوَمة بني النااِ . 000000000000000) -
 ع  ارِ  بني ُكلٍّ ِمن السِّحه مالنََّيَة   اِدمال التا ع3 

ه  ة السِّحت ََ ي َِ  النَّ
   األََه
ح    اُِل ت
 
 



خ(83)الدَّرس:خالثّانيخوالعش ونخ
خباب:ختاخجاءخفيخالُكّهاِنخونحِوِهم

رررر ،  رررراال تعررررااع  َِ َِّ اهللُ سرررربحانَ  متعرررراا ِبِعَّت  جغ مع جع مظ ُّ الَغيتررررُب  اررررا ااررررَت

 [.59]األنعااع  َّ حف جف مغ
ََن امَّعى ِعَّتَح الَغيتِب رم  ردَّق َمرن امَّعراَّ فقرد َم َرأل   ال)ِّرهك ماسرَتَح َّ الَوِعيرَد ال)َّرِدًَد  ف

 ِمن اهلِل، فالواِجب اِلَدر ِمن ذلك ُكَِّّ .
 ررراالع" َمرررن رتَرررى  عرررن النَّررر ِّ  رمى مسرررَِّح   َ رررِحيح ، عرررن بعرررع راماِج النَّررر ِّ  -1

َبل ل  َ ّلي رربَِعني ًَروتماِ "  َِدَّ     تُرقت ٍي َف عهَّافاِ فَسأََل  عن َ يت
(84). 

ي اهلل عن ، عرن النَّر ِّ  -2 َِردََّ   مبرا ًقروال،  معن ريب هًههي ِر  راالع" َمرن رترى كاِهنراِ ف
ََّد فقد ك  رماَّ ربو مامم. .  "(85)ده مبا رُن اَِل عَّى  
ي اهلل عن ع َمن رتى  - َِْا، عن ريب هًههي ِر ٌِ عَّى  هِإ ملألربعة، ماِلاكح م االع َ حي

رد  ََّ َِردََّ   مبرا ًقرروال، فقرد َكَدره مبرا رُنرر اَِل عَّرى   . مأليب ًعَّرى ِبَسررَنٍد   "(86)َعهاافراِ رم كاِهنراِ ف
 َجيِّد عن ابن مسعوم َمو وفاِ. 

خت عاِنيخالُمف داِت:
ِلم ة  ت عناها الك 

ي اهلل عنَْا عن بعِع راماِج النَّ ِّ  َِة بنت عَه بن ا طاب ِر  هي َحدت

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع83)

 ر  ًعها  الطااِلُب العهَّا  مال اِهن. - 
َه بِالطااغوت. -   ر  ًستَرنتِتج الطااِلُب ر َّ ا ااَ  باهلل ًَستَروتِجب الُ دت
اِ  مالَعهاافنَي.ر  ًُربَرنيِّ الطااِلُب الَوعِ  -  ْا  يَد ال)َِّدًَد   َح ِّ الُ 
َنِة. -  َْ  ر  حيداَر ِمن  تتياِ  الَ 

َ   ( كَا مرمت   املَت عند املحملِّف رمح  اهلل.2230( رماَّ مسَّح به ح )84) َِدَّ  ( مم   وال ) َف

 *.3904( رماَّ ربو مامم به ح )85)

 (.5408(، مربو ًعَّى   مسندَّ به ح )8/135 السنن )(، مالبيْقي  1/8(، ماِلاكح )2/429( رماَّ رمحد )86)



   ََواَب ل  فيْا   تُقَبل ل  َ ّليٌ 
ََّد   ري ال تاب مالسُّنَّة مبا رُن ال عَّى  

خالدَّرِس:خع ناِص 

خأّواًل:ختعنىخالع ّ افخوالكاِهنخوُحكُمُهما:
ررررَتِدالُّ  رررا عَّرررى املسرررهمِق مَم رررراِ   الَعرررهاا ع هرررو الررردي ًرررردَّعي َمعتهِفَرررة األمرررور مبقررردِّمات ًَست

 ال االَّة.
َبِل. دَِّعي ِعَّتَح الَغيتِب   املستَرقت أِل ًم َت ََتِِق السَّ  ال اِهنع هو الدي ًأاد عن ُمست

ْيِن:خوُحكمخالكهان ة خوالع اف ةخِشْ ُك،خوذلكخِتنخو ْجه 
1- . َِ َِّ اهللُ ِبِعَّ  امِّعاي ِعَّتِح الَغيتِب الدي ااَت
 ا سِتعانَة باِنِّ مال)َّياإني مالتَّقهُّب  ليْح. -2

خثانياً:خالنهيخعنخإتيانخالع افينخوسؤالهم:
  اِلرررردًو األمال الوعيررررد ال)رررردًد املَتتررررب عَّررررى  تيررررا  العررررهافني لسررررحماهلح عررررن  بررررني 

املغيبررات الررر   ًعََّْررا    اهلل، ملررو   ًِررد ْح، مر  جرر اي ذلررك حهمانرر  مررن َررواب  ررّلت  
 رربعني ًوماِ، فإذا كا  هدا الوعيد ال)دًد   حاال السائل فحاال املسحممال ر د مرعظح.

خنافيخاإليمان خبالكرابخوالسُّنَّة:ثالثاً:خت ةِديقخالكاِهنخيُخ
ررا  ِلُسررحماهلح عررن  بررنيَّ النَّرر ا  ْا رردًد املهتَّررب عَّررى  تيررا  الُ    اِلرردًو الثارراين الَوِعيررَد ال)ِّ

رررد  ََّ ي املنَرررر َّاِل عَّرررى   رررٌه بررررالَوحت ِْح، مر َّ ذلرررك ُكدت رررِدًِق ررررنَّة (  املغيَّبرررات   تَِ ) الِ تررراب مالسُّ
را  الََّّدًن بيرَّناا ر َّ ِعَّت  ْا رَتأتََه اهللُ بر . فالواِجرب عَّرى املسرَّح اِلرَدر ِمرن  تيرا  الُ  َح الَغيترِب  رد است

رر  امل اتَربَررة رم املْاتَرَدررة  ِْح، ملررو كررا  ذلررك عررن إًه رردًِق مغررَيِهح  َّررن ًَرردَِّعي ِعَّتررَح الَغيتررِب رم تَِ
ا   ذلك َمن تَرعتهًِِع النَّدِس لِِعقاِب اهلِل مَسَلِط .  لَِ

خاألسِئل ة:
ََُعهََّ  ِب  فيَا ًَّيعع 1   اُذكه الر
( هرررو الررردي ًررردَّعي َمعهِفَرررة األمرررور مبقررردِّمات ًسرررتدالُّ  رررا عَّرررى  000000000000000) -ر



 املسهمق رم َم اِ  ال االَِّة.
رررَأل مترررِل عرررن املغيبَّررررات    000000000000000) -ب ( هرررو الررردي ًأارررد عرررن ُمسرررََتِق السَّ

 املسَتقبل.
 .َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ ع  اال اهلل تعااع 2 

َِوتِي اآلًة ال هاة رِجب عن األسِّلََّة التااليةع    
 َمن املتَدهِّم ِبِعَّتحِ الَغيتِب ؟ -ر

ُح َمن امَّعى ِعَّتَح الَغيتِب ِب ْانَة رم عهاَفٍة مذوَها ؟ -ب  ما ُح ت
 ما ج اي َمن رتى كاِهناِ مَسأَل  عن بعع املغيَّبات ؟ -ج
 



خ(87)الدَّرس:خالثّاِلثخوالِعش ونخ

ختابع/خباب:ختاخجاءخفيخالكّهانخونحِوِهم

َِرني  -3 رَن رم » مهفوعراِع مِعن عَها  بن ُح َّْ لريس ِمنارا َمرن َتطَرَيَّ رم ُتطُيرِّرَه لر ، رم َتَ 
َ   مبررا ًقرروال، فقررد َكَدرره مبررا رنرر اَِل عَّررى  رردَّ َِ ررنَّ لرر ، رم َسررَحَه رم ُسررِحَه لرر ، مَمررن رتررى كاِهنرراِ ف ِْ ُتِ 

ََّد    »(88).  اا بإسناٍم َجيِّد، مرماَّ الطلاين   األمسط بإسناٍم َحَسن ِمن حدًو رماَّ الل
 .(89) خل « مَمن رتى... » ابن عبا  مم   ول ع

رررَتِدالُّ  رررا عَّرررى املسرررهمِق   ررراال البغرررويع العرررهاا ع الررردي ًررردَِّعي َمعهِفَرررة األُمررروِر مبقررردِّماٍت ًَست
 مَم اِ  ال االَّة مذِو ذلك.
 م يلع هو ال اِهن.

رررررا    َا َبل، م يرررررلع الررررردي ترررررِل ع َغيَّبات   املسرررررتَرقت َُ مال ررررراِهنع هرررررو الررررردي ترررررِل عرررررن الرررررر
ََِيِ   .(90)ال َّ

يَّةع العهاا ع اسٌح لَّ اِهِن ماملَنجِّح مالهَّمااال مذوِهح  ارن ًَررَتَ ََّّح    َِ م اال ربو العبا  ابن تي
 .(91)َمعهَِفة األُموِر  ِدَِّ الطُُّهِق 
نظررهم    النُّجرروا  -م رراال ابررن عبررا   ع مررا ررى َمررن فَرَعررَل -   َررروتٍا ً تبررو  )ربررا جررام( ًم

 .(92)ذلك ل  عند اهلِل ِمن َاّلٍق 

خ
                                           

 ( رهدا  الدَّر ع87)

 ر  ًُرَعهِّ  الطااِلُب املَنجِّح مالهَّمااال. - 
َح من ًقَهر الَ فَّ مالِدنجاَ  مغََي ذلك. -   ر  ًُربَرنيِّ الطااِلُب ُح ت
َي الدي ًسَُّ   الَعهاافو  لُِيَحقِّقوا مَ  -  َف الطًَّه  السَّيِّ ِِ  قاِ َدُهح.ر  ً

 (.3578( رماَّ الب ار   مسندَّ به ح )88)
 (.5/143( املعجح األمسط لَّطلاين )89)
 (.12/182(  هح السنة لَّبغوي )90)
 (.35/173( جمَوع الدتامى  بن تيَية )91)
 (.19805( رماَّ عبدالهااق   املِنف به ح )92)



خت عاِنيخالُمف داِت:
ِلم ة  ت عناها الك 

وِ الَوِعيد الر ُُتهى عَّى ظاِههها لي و  ذلك ربََّرغ  ليس ِمناا هدا ِمن نُِ
ه    ال َّجت

 فَرَعَل الطِّيَرَهيَ  َمن َتَطَيَّ 
 رَمه َمن ًَرَتَطَيَّ ل ، مِمثَّ  بَِقيَّة األلداظ رم ُتطُيرَِّه ل 
ََُنجِّح يَّة الر ِِ  هو الدي ًَسَتِدالُّ بِاألحوااِل الَدََِّ يَّة عَّى اِلواِمِث األر
رررِل مال َّرررهتِب  الهامااال هرررو الررردي ًررردَّعي َمعهِفَرررة املَغيَّبرررات ِبطَهًِررر  ا رررطِّ بِالهَّمت

َِى  بِاِل
 ًُقطِّعو  َحهمَ  )رجبد هوا( ًم ُعَو  َمعهَِفة ِعَّتِح الَغيتِب  ا بو  ربا جامً تُ 

خعناِص خالدَّرس:

ٌُّنوب: باِئ خال خأواًل:خالِطيذ   ُمخوالكهان ةخوالسِّْح خِتنخك 
ررأَ  ا غررَِي اهلل،  بررنيَّ  ررن اذررَه  عررن َ ررهتِع اهلِل ِم ََ   اِلرردًو األماالع الَوِعيررَد ال)َّرردًد ِل

 مِمن ذلكع
 َمن فَرَعَل الطِّيَرَهي رم  َِبَل  َروتال املَتَطَيِّ ل  متابَرَع . -
 َمن فَرَعل ال ْانَة رم رتى  ا ال اِهن مَ دََّ   متابَرَع . -
ه رم َعََل السا  - َه.َمن فَرَعل السِّحت  اِحُه ل  السِّحت

ٌه   الواِجب عَّى العبد اِلَدر ِمن هدَّ األمور الساابقةَ أل ا  ماا ِ هتٌك ر َغه كالطََِّيي، رم ُكدت
را َ أل َّ َمرن رترى كاِهنراِ فسرأَل  عرن  ْا ه. كَرا جيرب عَّير  اِلرَدر ِمرن  تيرا  الُ  كال ْانَِة مالسِّرحت

َ َ دََّ   فقد َكَده بِا ََّد املغيَّباِت مَمن  َّ ِي املنَر َّاِل عَّى    ) ال تاب مالسُّنَّة (. لَوحت

خثانياً:خالع ّ افخشاِتُلخِلُكلِّخت نخادَّعىخِعْلم خالغ ْيِب:
الَعرهااُ ع ال راِهن ماملرَنجِّح مالهاماراال مذرُوهح،  َّرن ًقرهَر   ال ترب مالِدنجرا  مغرَِي ذلرك  َّرن 

تَرَقهَّبررو   لرريْح ًررتَ ََّّح   َمعهِفَررة األمررور الَغيتِبيَّررة ِبطُرر هٍق َ رريتطانِيٍَّة، فررإ َّ هررحم ي ًعبرردم  ال)َّررياإني ًم
رالو  َكرداابو  كراِفهم   اٌا لَِّجرنِّ مرمليراي هلرح، رم هرح َمجا ََِدُهح. فْح   اِلقيقة ُادا لُِيَحقِّقوا َمقت



ِْح ِعَّتَح الَغيتِب.  بامِّعاِئ
َبل  ارا  َرك بِاِلسراِب كا ابراِر عرن كُسرو  مرماا ما ًُرتَرَو َّأل ِمن حدمث ر رياي   املسرتَرقت ًُردت

ررل  ََ رره ممررا ًُرتَرَو َّررأل ِمررن األحررواال اِِوَّررة فْرردا   ًُرَعرردا ِمررن ال ْانَررة رم َع ََ ال)َّررَس مُاسرروِ  الَق
 الَعهااِفنَي.

خثالثاً:خُحْكُمختذ ع لُِّمخُح وِفخأباخجادخوِكراب ِرها:
 نيعًنَقِسح تَرَعَُّّح ِحهم  )رجبد هوا حطي كََّن ...(  ا نوع

ررررررري مِحسررررررراِب  -ر َْجِّ ْرررررررا لَّترَّ َُ النَّررررررروع األماالع ُمبررررررراٌح مذلرررررررك  ذا كانرررررررت كتابَِتْرررررررا متَرَعَُّّ
ََّل ُِ  .(93)ا

ررِ  امِّعرراِي ِعَّتررِح الَغيتررِب  -ب ررا متَرَعََُّّْررا عَّررى َمجت النَّرروع الثارراينع  ررهٌَّا. مذلررك  ذا كانررت كتابِتُْ
يَّة  ِِ عهَِفة اِلواِمِث األر ََ ٍه مَمَهٍض مغّلِي رسعاٍر مغَِي ذلك.مالنَّظَِه   النُّجوِا ِل  ِمن فَرقت

رريٌب  ِِ رري اهلل عنَْررا ر َّ َمررن فعََّرر  لرريس لرر  َن مهرردا النَّرروع هررو الرردي  رراال فيرر  ابررن عبررا  ِر
ِح الَعهاافني ُمدَِّعي ِعَّتِح الَغيتِب.  عند اهللَ أل َّ ذلك ماِاٌل   ُح ت

خاألسِئل ة:
ََُعهَّ  ِب  فيَا ًَّيع1   ع ما الر
ررررِل مال َّررررهتِب  000000000000000) -ر رررر  ا ررررطِّ بالهَّمت ( َمررررن ًرررردَّعي َمعهِفَررررة املغيَّبررررات بطًه

َِى.  باِل
يَّة. 000000000000000) -ب ِِ  ( َمن ًسَتِدالا بِاألحوااِل الَدَِّ يَّة عَّى اِلواِمث األر
 ع الَعهاا  اسٌح جاِمأٌل ل لِّ َمن امََّعى ِعَّتَح الَغيتِب.2 
ُعْح لَ  -ر ََ ُظ الَعهااِ .اُذكه َّلََة  َّن جي  دت

ََِدهح. -ب ي الدي ًسَُّ   العهاافو  لُِيَحقِّقوا َمقت  بنيِّ الطًَّه  السَّيِّ
 ع بنيِّ اِل َح فيَا ًَّيع3 
ََل ل  السِّحه. -ر  َمن إََّب ِمن السااحه ر  ًع

َِدَّ   فيَا ًقوال. -ب  َمن رتى كاِهناِ ف

                                           
.( نوٌع ِمن اِلساب جيعل ُمقاِبل كلا َحهتٍ  ِمن اِلهم  93) ِا  األجبِدَّة َعَدم ِمن الواِحد  ا األلف عَّى َتهتِيٍب اا



 



خ(94)الدَّرس:خالّ ابعخوالِعش ونخ

خالنُّْش  مِخباب:ختاخجاءخفيخ

 ذا ُرِ يَب ال)َّلِ بالسِّرحه فإنَّر   تراج  االتر  محَِّّر ، فَُِّ رلِّ ماٍي َمماِي، ًم رو  ذلرك مبرا 
  هََع اهلل تعاا.

رررررررِل » ُسرررررررِّلل عرررررررن النُّ)رررررررَهي فقررررررراالع ر َّ رسرررررررواَل اهلل  عرررررررن جرررررررابه  -1 ََ هررررررري ِمرررررررن َع
ل رمحرد عنْرا فقراالع ابرن مسرعوم رماَّ رمحد ِبَسَنٍد جياد. مربرو مامم، م راالع ُسرّلِ  .(95)«ال)َّيتطا 

َهَُّ هدا كََّّ .  ًَ ت
م  " البلاري " عن  تاميع  َّت  بن املسيِّبع َرُجٌل ِب  ِإب  رم ًُرحمتَارُد عرن امهَرَتِر ،  -2

ررردم  بررر  ا  رررّلَح، فأمارررا مرررا ًنَدرررأل فَّرررح ًُرنترررَ   رررُه ؟  ررراالع   برررأ  بِررر ،  منرررا ًًُه رحيرررلُّ عنررر  رم ًُرَن)َّ
 ر.هر..(96)عن 

َه   ا ساِحٌه.مرمى  -3  عن اِلسن رنَّ   االع   حُيلُّ السِّحت
ِه عن املسُحور، مهي نوعا ع  َهيع َحلُّ السِّحت   اال ابن القيحع النُّ)ت

ررل  َررروتاُل اِلَسررِن،  ََ ررِل ال)َّرريطا ، معَّيرر  حي ََ ٍه ِمثتَِّرر ، مهررو الرردي ِمررن َع  حررداَهاع َحررل  ِبِسررحت
ََّ  عن املسحوِر. فَيتَرَقهَّب النااِ ه ماملنت)ه  ا ال)َّيطا  ََ ُربتِطل َع ، ًم  مبا حِيبا

َهي بِالهُّ ية مالتَّعوُّذات ماألمِمًَة مالدََّعوات املباَحة، فْدا جائٌِ .  مالثاينعالنُّ)ت

خت عانيخالُمف دات:

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع94)

 ر  ًُعهِّ  الطااِلُب النُّ)َهي. - 
َه الطااِلُب الَدهتَق بني النُّ)َهِي الهَّمة مالنُّ)َهي اِائَِ ي. -  ِْ  ر  ًُظت
قة ال)َّهِعيَّة. -  َف كيِديَّة ِعّلِج السِّحه بِالطًَّه ِِ  ر  ًَ

 (.3868(، مربو مامم به ح )3/294( رماَّ رمحد )95)
(ع" مَ ََّ  الطلي   5/49(، م اال ابن حجه   تعَّي  التعَّي  )10/232( ذكهَّ البلاري   الِحيِ تعَّيقاِ )96)

 هتدًب اآلَار، م سنامَّ َ ِحيِ ".



 ت عناها الك ِلم ة
رررررررررَهَّ  ابرررررررررن مسرررررررررعوم ًَ ت

 ذلك كََّّ 
ررِل ال)َّريطا ، ماملررهام  ََ رَهَي الررر ِمرن َع رَهَّ النُّ)ت  -هنررا  -بِال هاَهرة ًَ ت

 التَّحهمي
ٌه. َعلَّ عن  بِالطابِّ تَرَداُل ِ  َرُجٌل ِب  ِإب    ِسحت

ِتَه  عن امتهرتِ  ًحمَاد عن امهَرتِ  ًُ 
 املهامع رحيل عن  بِالسِّحه رم ًُن)اه بِالتَّعاِمًِد مالهُّ ى مذوِها رحُيلا عن  رم ًُن)َّه

 ُمباَحة   ًُهِمت  ا   ا املَََِّحة   بأ  مبعاِِتْا بأمورٍ    بأَ  ِب 

خع ناِص خالدَّرس:

خأواًل:ختعنىخالنُّْش  م:
َيِة. ِه عن املسحوِر بَِنوٍع ِمن الِعّلِج مالهُّ رت ُف ما ااَلة، ما ِطّلحاِع َحلُّ السِّحت  لغةع الَ )ت

خالنُّْش  مخن وعاِن:
ٍه  -1 رررررحِه ِبِسرررررحت رررررَهٌي  هََّمرررررةع مهررررري َحرررررلُّ السِّ ررررراحه ماملسرررررحور  ا ُن)ت ِمثتَِّررررر ، فَيتَرَقرررررهَّب السا

رل  ََ رِل ال)َّريطا . معَّير  حي ََ ال)َّياإني بالدَّبِ ما سِتغاَة مغَيَها. مهدا ِ هتٌك ركَل، مهو ِمن َع
  وال اِلَسن مابن َمسعوم.

يَررة ال)َّررهِعيَّة ماألمِمًَررة املباحررة. معَّيرر -2 ِه بِالهُّ رت ررحت ررَهٌي جررائَِ يع مهرري َحررلُّ السِّ ررل  رروال ُن)ت ََ   حي
 َسِعيد بن املسيِّب.

خثانياً:خالطُُّ قخالم ش وع ةخِلِعالِجخالسِّْح :
رررحه، مهرررو ر  ًنُدرررَو القرررارِ  عَّرررى  -1 رررهِعيَّةع فرررإ َّ هلرررا رَرررهاِ عظيَررراِ    االرررة السِّ يَرررة ال)َّ الهُّ رت

رَهب . ممرن ذلركع ) آًرة ال هسري  سروري آًرات السِّرحه الرر    -املسحوِر ُمبا هي رم   مراي ًَ)ت
دعو ل  بِال)ِّداي مبا َ هََع اهللُ. ونس مإ ، مسوري ال افهم  ماملعواذات (، ًم  األعها  ًم

قررهَر فيرر  مررا  -2 ُِرربَّ عَّيْررا مرراِي ًم ا مًَ َررُد ْا ِر األاَ رره ًم رردت ر  ًأُاررَد َسرربتأَل َمَر رراٍت ِمررن السِّ
غَتِسل بالباِ ي  َهب من  املسحور َّلَث َحَسواٍت ًم  .(97)َسَب ،   ًَ)ت

                                           
 (.8/144) -اهلل  رمح  -( لّلست ماي، انظهع جمَوع رسائل مفتامى مساحة ال)يَّ عبد العً   بن باا 97)



َّى املسَِّح ر    ًَطتُهَق باب السََّحَهِي  اوا  ال)َّياإني إَّباِ  االة السِّحه. فرإ َّ ال)َّرهَّ   فع
رررِه تُررر اح بِنُرروِر ا ارررا  مالقررهآِ ،  ررراال تعرررااع  ررُة الُ دت ََ ، مظَّت رررهِّ  حئ جئ يي ىي ني ُّ ًُرر ااُل بِال)َّ

ِِّدق مرأل اهلل ِمر[82]ا سهايع  َّهب مب خب حب جب هئ مئ  خئ ن . مبا اا  مال
 القار  ماملًهِع ً ماُل الدااي بإذ  اهلل.

رررل عَّرررى اهلِل محرررَدَّ، م نررر اال حاجاتِررر  بِررر  ماِلررردر ِمرررن  تيررراِ     َّ الواِجرررب عَّرررى املسرررَّح التَّوكُّ
َنة مإَََِّب ال)ِّداي منْح َسّلَمِة ِلِدًِن  ممِحاًَِة لِتَروتِحيِدَِّ. َْ  السََّحهي مالَ 

خاألسِئل ة:
َهَي لَُغةِ 1   ما ِطّلحاِ. ع عهِّ  النُّ)ت
ِِِّ ذلك.2  َهي مدُموَمِة ؟ مم  ت و  ُمباحِة ؟ َم  ع م  ت و  النُّ)ت
ع ُسِّلل ابن املسيِّبع َرُجٌل ب  إبا رم ًُرحمتَاد عن امهرتِ ، رحيلُّ عن  رم ًُن)ره؟  راالع   3 
 بأ .
ََل  َروتاُل سعيِد بن املسيِّب ؟ -ر  عّلَا حُي

 ِه.بنيِّ الِعّلَج ال)َّهِعيَّ لَّسِّحت  -ب
 



خ(98) الدَّرس:خالَاِتسخوالِعش ون

خبابختاخجاءخفيخالرَّط يُِّ خ

ررا فيرر  ِمررن الترََّعَُّّررِ  بغررَِي اهلِل، فَيِجررب  ررَغه ًُنررا  َكَررااَل التَّوِحيررِد الواِجررب لَِ التَّطَيرُّررُه ِ ررهتٌك ر ت
 اِلَدر من .

األعررررها  ع ] َّمي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ُّ  ررروال اهلل تعررررااع  -1
13]. 

َّ رن مم ام  يل ىلمل يك ىك مك لك ُّ  تعااع م وال اهلل  -2
 [.19ًس ع ] 

مى، م   -3 ي اهلل عن ، ر َّ الهَّسواَل  ََّّى اهلل عَّير  مسرََّّح  راالع)   َعردت عن ريب هًههي ِر
 راهجاَّ. اام مسَّحع) م  نَروتَي، م  ُغوال (. .(99)ِإيَرَهي، م  هامَة، م  َ َده (

خت عانيخالُمف داِت:
ِلم ة  ت عناها الك 
هِفو َ   ُمَتَامم    املعاِ ي ُمست
مى ٍِ  ا آَاه   َعدت َمىع انِتقااُل الدااي ِمن َ لت  الَعدت
 اهلامَّةع الُبوَمة م  هاَمة
هِ  م  نَروتيَ  ََ  األنوايع هي َمناااُِل الَق
رررررِ   م  ُغوال ُْح عرررررن الطًَّه رررررياإني ً عَررررو  ر رررررا ُتِ رررررَُّّ الغُرررروالع ِجرررررنتٌس ِمرررررن اِرررررنِّ مال)َّ

ُْح  مهتَُِّ 

خع ناِص خالدَّرس:

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع98)

 ر  ًعهِّ  الطااِلب التَّطَيرَُّه. - 
 ر  ًَستَرنتِتَج الطااِلُب َعّلَ ة التََّطَيُِّ بِالتَّوحيد. - 
 ر  ًُورِم الطااِلُب ُ َوراِ ِمن اعِتقامات اِاِهَِّيَّة الباِإََّة. - 

 (.2220(، ممسَّح به ح )5757( رماَّ البلاري به ح )99)



خأواًل:خالرَّط يُّ ،خت عناهخوُحْكُمه:
ررر  التَّحرررهميَ ألنَّررر  ِمرررن  َُ َُوٍع ِمرررن الطُّيررروِر مغَيِهرررا، مح  ع هرررو التَّ)ررراُلُا مبهئِررريٍّ رم َمسررر التَّطَرررَيُّ

 ال)ِّهتك.

خثانياً:خالرَّط يذُُّ خِتنخأعماِلخالُمش ِكين :
ُموٌا َ ررهتعاِ. فقررد   برنيَّ اهللُ سرربحانَ    اآلًررة األما ر َّ التَّطَيرُّررَه ِمررن رعَررااِل امل)ررهكني، مرنَّرر  َمرردت
ٌط اَعَوا ر َّ ما ر ا ح ِمن الَبّلِي ِبُ)حمتِا موسى م َروتِم ،   كا   َروتا ِفهتعو   ذا ر ا ح َغّلٌي مَ حت

. فررررَهمَّ [131ع ]األعررررها  َّمن خن حن جن  يم ىم مم ُّ كَررررا ذََكرررره اهللُ عررررنْح 
ِْح  ريع ر َّ ما ر ا ح ِمن بَرّلٍي  منرا هرو ِبَق راِي اهلِل م َرَدرَِِّ  َّ يه ىه مه جه ين ُّ اهلل عَّي

َُوسى عَّي  السَّرّلا.   َمَ رف ركثَررَهُهح باِْالَرةَ أل َّ موسرى عَّير   ح ِل ِْ ِبَسَبِب ُكدهِِهح مَت دًِب
ََن  آَمن ِب  ماترَّبَرَع . السَّّلا ما جاي   ا با َي مالَلَكة مالَدّلح ِل

ٌُّنوبخس ب ُبخِلُوقوِعخالب الِء: خثالثاً:خال
را كردَّبوا الهُُّسرَل مرِ ريُبوا بِرالَبّلِي فَت)راَيموا  َا بنيَّ اهللُ سبحانَ    اآلًة الثاانية حااَل امل)رهكني َل

ح فَررهَ  َّ رث يت ىت نت ُّ مامََّعوا ر َّ َسَبَب  جاي ِمن ِ َبِل الهُُّسل، كَا ذكره اهلل  روهلح  ِْ مَّ اهللُ عَّري
فَرررا ر رررراب هرررحم ي امل)ررررهكني ِمررررن الرررَبّلي فإمنررررا هرررو ِبَق رررراِي اهلِل م ررررَدرَِِّ  َّ ىك مك لك ُّ 

ُْح. م ررد كررا  عَّررى هررحم ي  ررن اترَّرربَرَع ََ ِبَسررَبِب ُذنررو ح، فررإ َّ الهَُّسررَل مررا جررايت   ا بررا َي ماللكررة ِل
رررَََّوا ِمررر رررني ر  ًقَبَّررروا  ررروال النااِ رررحنيَ لَِيست ن الرررَبّلي ماملِررراِئب، مل رررنَّْح  ررروا امل)رررهكني املعِه

 ُمَتَامم    املعاِ ي مالدُّنوب.

خاعِرقاداتخالجاِهِليَّةخالباِطل ة:خرابعاً:خنذ ْفُيخال َّسوِلخ
مررررا كررررا  ًعَتِقرررردَّ رهررررل  كانررررت حيرررراُي اِاهَِّيَّررررة َمَِّيّلَررررِة با هافررررات ماألمهرررراا، م ررررد نَرَدررررى 

 اِاِهَِّيَّة، ِمثلع
ِسرْاع فَندرى  -1 َمى (. فراألمهاض  اعِتقام ر َّ األمهاَض تُرعتِدي بِنَردت ذلرك بقولر ع)   َعردت

ِدًه اهلِل ع َّ مجلَّ.    تُرعتِدي بَِندِسْا م منا بِتَرقت
رررهي  مى، مبرررني األحامًرررو الرررر  م  َتعررراُرَض برررني حررردًو ريب هًه ررري الَعررردت ررراب    نَردت السا



ررل (100)« رردمِا كَررا َتِدررهُّ ِمررن األَسررِد فِررها ِمررن ا» عرََبَتتتْررا، كقولرر   َ  ذ   َّ عَّررى املررهي ر  ًَرَتوكَّ
 حئ جئ يي ىي ني  ُّ عَّى اهلل مأل اجِتناب األسباِب الر ت و  َسَبباِ لََّبّلِيَ لقول  تعرااع 

 [.195]البقهيع  َّ
، مِمررررن ذلرررركع  -2 ِِ َُوٍع ِمررررن األمرررراِكن رم الطُّيرررروِر، رم األ ررررلا هِئيٍّ رم َمسرررر ََ التَّ)ررراُلُا بِررررر

رررِه الُعررروِم رم ذرررو (101)التَّ)ررراُلا باألر ررراا  ، رم األًاررراا، مكررردا التَّ)رررالا بِت)رررِبيِك األ رررابأل، رم َكست
 ذلك ِمن ا عِتقامات الباِإََّة عند ال َّماج رم غَيَّ.

ررُه البُرروِا بِالََّّيررل عنررد ُم وِعرر  عَّررى الررداار، فَيَت)رراَيا مثرراال التَّ)ررالا برر - رريِ إَيرت ِِ الطُّيورع ر  ًَ
َتو َّعرو  َمروتَت رَحرٍد مرنْح، م رد ندرى  ا ًم فرالطُّيور «.   ِإيَررَهي م  هامرة » ذلرك بقولر ع رهَُّْ

ِح اهلِل مَ  ائِِ    .(102)ِمن خمَّو ات اهلِل   رَََه هلا   ُح ت
هِ  -3 ْت هرررردا  َ ررررَدهع فقررررد كررررا  رهررررل اِاِهَِّيَّررررة   ًتَرَ مَّجررررو  فيرررر ، فندررررى  التَّ)ررررالا ِبَ)رررر

ُه َ َده َكَبِقيَّة ال)ُّْور   رََه ل    ح ح اهلِل م  ائِ .«م  َ َده » ا عِتقام بقول ع ْت  ، فَ)
ررياِإنيع فقررد كررا  رهررل اِاِهَِّيَّررة ًعَتِقرردم  ر َّ  -4 ا عِتقررام الباِإررل   النُّجرروِا مبعررع ال)َّ

رررح، فَندرررى ال ُْ ررر  مهتَُِّ  ذلررررك  نُّجررروَا هلرررا رََررررٌه    نررر ااِل املطَررره، مر َّ الغُرررواَل ُتِ رررَُّّْح عرررن الطًَّه
فالنُّجوا ليس هلا رَه    ن ااِل املطَره، مالغُروال   تسرَتِطيأل ر  ُتِ رلَّ «. م  نَروتَي م  ُغوال »بقول ع

َُسَّح ا سِتعاَذي باهلِل ِمن   َ هِّها.رَحداِ رم هتََِّ  . مًُ)هَع لَّ
ررَل عَّررى    َّ الواِجررَب عَّررى املسررَّح ر  ً ررو  َحررِدراِ ِمررن هرردَّ ا عِتقررامات الباِإََّررة، مر  ًَرَتوكَّ

 َربِّ  الدي بَِيِدَِّ َمقالِيد األمور، م  َتهماَّ هدَّ األمهاا ما هافات عن حاَجِت .

خاألسِئل ة:
َُ  ؟1  . مما ُح ت  ع َعهِّ  التََّطَيُّ
 .َّمي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ُّ ع  اال تعااع 2 
ررٍط هررو ِبَسررَبِب  -ر مبرراذا رمَّ اهللُ تعرراا عَّررى َاعتررِح  َررروتِا ِفهتَعررو  ر َّ مررا ر ررا ح ِمررن َغررّلٍي مَ حت

 موسى عَّي  السَّّلا م َروتِمِ  ؟

                                           
 (.5707رماَّ البلاري به ح )( 100)
ََِّّتِب امل عوَمِة.13( كه ح )101)  ( الدي ًَت)ايا من  النَِّارى ظنااِ ر َّ ل  ِ ََِّة حباِمََة ال
 ( ِمن األمثَّة عَّى رلداِظ اِاِهَِّيَّة  وال )اَي ًا إَي(.102)



ِِِّ ذلك. -ب  مب َمَ َف اهللُ تعاا  َروتَا ِفهتَعو    اآلًة ال هاة السااِبَقة ؟ َم
مى، الُغوال.ع بنيِّ معىنع النَّ 3   وي، الَعدت
 ع ارِبط بني ُكلِّ َملِيٍل مما ًَُدالُّ عَّي  فيَا ًََِّيع4 

 ما ًَُدالُّ عَّي  الدَّلِيل
َمى  -1  ) ( عَّى املهي اجِتناب األسباِب الر ت و  َسَبباِ لََّبّليِ    َعدت
ِفهَّ ِمن ا دمِا كَا َتِدهُّ  -2

ِدًه اهلِل ع َّ مجلَّ ) ( األمهاُض   تَنَتِقل  ِمن األَسدِ  ا بِتَرقت  بَِندِسْا م منَّ

ِح اهلِل مَ  ائِ  م  نَروتيَ  -3  ) ( الطُّيور ِمن خمَّو اِت اهلِل   رََرَه هلا   ُح ت
 ) ( ليس لَّنُّجوا رَََرٌه    ن ااِل املطَهِ  

ررررن ًَرَت)رررراَيا بِررررالطُّيوِر 5  ََ ررررطُه ِل رررر  رِسرررراَلِة   ُحرررردمِم ََّلََررررة رست رررروتِي مررررا ع َمجِّ َِ مذوِهررررا   
 َمَرستت.
 



خ(103)الدَّرس:خالّساِدسخوالِعش ونخ

ختابع/خباب:ختاخجاءخفيخالرَّط يُّ ِخ

َمى  -4 ي اهلل عن   االع  اال رسوال اهلل  َّى اهلل عَّي  مسرَّحع)   َعردت مهلَا عن رنس ِر
ة  ََ ُرعتِجُبِن الَدأتاُل (  الواع مما الَدأتال؟  االع) الَ َِّ  .(104)الطَّيَِّبة (م  ِإيَرَهَي، ًم

ري اهلل عنر   راالع ذُِكرَهت الطِّيَررَهُي عنرد  -5 مأليب مامم ِبَسَنٍد  حيِ عن عقبة بن عامه ِر
رررَهَّ فَرَّتيَرُقرررلع » فقررراالع رسررواِل اهلل  ا الَدرررأتاُل، م  تَررررُهمُّ ِمسرررََِّاِ، فرررإذا ررى رَحررردُكح مرررا ًَ ت َسرررنُْ َرحت

فَ  ررريِّّلاِت   ا رنرررت، م حرررواَل م   ُرررروََّي   ا بِرررك الََّّْرررحَّ   ًِرررأيت بِاِلسرررناِت   ا رنرررت، م  ًَررردت أل السَّ
»(105). 

خت عاِنيخالُمف داِت:
ِلم ة  ت عناها الك 
 املهام هناع النرَِّعح اِلَسنات
 (106) املهام هناع املِاِئب السَّيِّّلات
 اِلواُلع التََّحوُّاُل ما نِتقااُل ِمن حااٍل  ا حاالٍ  م  َحوتالَ 
َرَي  م   ُروَّيَ   عَّى ذلكم  ُ دت

خعناِص خالدَّرس:

خأّواًل:خالف ْ ُقخبينخالِطيذ   ِمخوالف ْأِل:

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع103)

 ر  ًُرَدهِّق الطااِلُب بني الطِّيَرَهِي مالَدأتاِل. - 
ة َمن تَرُهمَُّّ الطِّيَرَهي عن حاَجِت .ر  ًرُ  -  َْ  بتِطل الطااِلُب ُ ِب
َ ِعّلَج الطِّيَرَهي. -   ر  ًُربَرنيِّ

 (.2224(، ممسَّح به ح )5776( رماَّ البلاري به ح )104)
 (.2919( رماَّ ربو مامم به ح )105)
 [.78]النسايع  َّجك مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض  خض حض ُّ ( كقول  تعااع 106)



 الطِّيَرَهيع   ت و    ا ِفيَا ًَُسوُي.
َهَّ فَرَيَتَك ما َعَ َا عَّي . ََأل ما ًَ ت  ِمثاال ذلكع ر  ًَرعت َِا املهُي عَّى َسَدٍه رم َاماٍج فََيى رم ًست

ا فيْا ِمن ُسوِي  َُْاع ِ هتٌك ر َغهَ لَِ ا هري رمهراٌا ُح ت الظَّنِّ بِاهلل ِمن غَِي َسَبٍب  قٍَّ ، م منَّ
 مَايا ٌت، م عِتَاِم الَقَّتِب فيْا عَّى غَِي اهلِل.
، مفسَّهَّ  روى  الَدأتاُلع   ً و    ا ِفيَا ًَُسها َرقت ُعْا ا نسراُ  فَرُيَسرها ًم ََ ة الطَّيَِّبة ًَست ََ بالَ َِّ

َِقُت  بِاهلِل.  َرجاُلَّ َم
أل َمرررن ًقررروالع ًرررا سرررا ، فيَرَقرررأل   ظَنِّررر  رنَّررر  ِمثررراال ذلررركع  ََ ررر ر  ً رررو  ا نسررراُ  َمًه ررراِ فيست
. ِِ َدى ِمن َمَه  َسُي)ت

ا في  ِمن  ماااِل السُّهمِر عَّى النرَّدتِس ِمن غَِي اعِتَاٍم عَّي . م د كا    ًُرعتِجُب  الَدأتاُلَ لَِ
ِن الظَّنِّ بِاهلِل ع ا في  ِمن ُحست ، لَِ َتَحب  َُ ع ُمست   َّ مجلَّ.ُح ت

خثانياً:خالِعالُجخالٌيخُتْدف عخِبهخالطِّيذ   ُم:
ََِدََّ  اانِ  رنَّر    نراِفأَل م  ِرارَّ   ا اهلل سربحان ، م منرا  ٍي َ  الطِّيَرَهُي   تَرُهما املسَِّح عن َ يت

 تَرُهما امل)هَِك الدي ًَعَتِقدها.
ٌي ِمررن الطِّيَرررَهِي املدموَمررة فرَ  َعََّيترر  بِررالَُّّجوِي  ا اهلل ماملِ رريِّ   حاَجتِررِ ، مَمررن َم َررأل    َرَّتبِرر  َ رريت

، مالتَّررلِّي ِمررن اِلررواِل  ررأِل مَمفتررأِل ال اررهِّ ِن تَرَعَُّّررَ  الَقَّتررِب بِرراهلِل   َجَّتررِب النرَّدت َِّ ِه املَتَ رر مالرردُّعاي بِالرردِّكت
فَ » مالُقوَِّي   ا بِاهلل، فيقوالع َْحَّ   ًرأيت بِاِلسرناِت   ا رنرت، م  ًَردت أل السَّريِّّلاِت   ا رنرت، م  الََّّ
 «.َحوتاَل م   ُروََّي   ا ِبك 

خاألسِئل ة:
 ع  ارِ  بني الطِّيَرَهي مالَدأتال ِمن حيوع1 

ُح مالِعََّّة التَّعًهفُ   املثاال اِل ت
   الطِّيَرَهُي. -
   الَدأتاُل. -

 ع َمن الدي تَرَهمَُّّ الطِّيَرَهي عن حاَجِت  ؟2 
 3 َُِّ ِت َِأل اطااِ حتت ما ًَ ٌي ِمن الطِّيَرَهِي املدموَمِةعع  ََن َمَ أَل    َرَّتِب  َ يت  ِعّلجاِ ِل



) تَرهتك ما َع ا عَّي  ِمن َسَدٍه مذوَّ، املِ يا   حاَجِت ، الَُّّجوي  ا اهلل، التَّوسُّل بِاملّلِئَ ة، 
َِّن تَرَعََُّّ  الَقَّتِب بِاهلل تعاا (. ِه املَتَ   الدعاي بالدِّكت

َبل مالتَّطَُّّرأل ذرَو ع ا سّلُا ِمًن اِل4  َِ رماَا املسَِّح آفراَق التَّدراُلاِل بِاملسرتَرقت ياِي السَِّعيَدي فَرَت
ٍي. اُذُكه ما ًَُدالُّ عَّرى  ات مالنَّظهات ا ائَِدة ِمن كلِّ َ يت اِلياِي الطَّيَِّبة، م  املقاِبل حاَرَب التَّوَهُّ

 ذلك ِمن حدًو الباب.
 



خ(107)الدَّرس:خالّساِبعخوالِعش ونخ

ختابع/خباب:ختاخجاءخفيخالرَّط يُّ ِخ

، مل ررنَّ (3)الطِّيَرررَهُي ِ ررهتٌك، الطِّيَرررَهُي ِ ررهتٌك، ممررا ِمناررا   ا » مهفوعرراِع معررن ابررن مسررعوم  -6
ررِل  ِهبُرر  بِالترَّوَكُّ مرردي مَ ررحَّح ، مَجَعررَل آِاررَهَّ ِمررن  َررروتاِل ابررن مسررعوٍم « اهلَل ًُدت رماَّ ربررو مامم، مالَتَّ

(108). 
رَهك » حدًو ابن عَهمعمألمحد ِمن  -7  رالواع فَرا « َمن َرمَّتتُ  الطِّيَرَهُي عن حاَجٍة فقد ر ت

رررررُهَك، م   لررررر  » َكداررررراَري ذلرررررك ؟  ررررراالع رررررَه   ا إَيرت رررررُهَك، م  إَيرت رررررَه   ا َايرت رررررحَّ   َايرت ُْ ر  تقررررروالع الََّّ
 .(109)«غَيُك
رررري اهلل عنَْاع) منررررا الطِّيَرررررَهُي مررررا -8 ررررِل بررررن عباررررا  ِر رم رررراَك رم  ملرررر  ِمررررن حرررردًو الَد ت
 .(110)َرمََّك(

خت عانيخالُمف داِت:
ِلم ة  ت عناها الك 
ٌي ِمررررن ذلررررك  مما ِمنَّا   ا  ررررِدًهَّع ممررررا ِمناررررا   ا َم َررررأَل    َرَّتبِرررر  َ رررريت فيرررر   رررردم  تَرقت

(111). 
 ما محََّك عَّى امل)ِي فيَا رََرمتتَ  ما رمت اكَ 
َُِ يِّ في ِ  رم رمَّكَ   َمنَرَعك عن الر

                                           
 الدَّر ع( رهدا  107)

َف الطااِلُب َحِقيَقَة التَّوكُِّل عَّى اهلِل. -  ِِ  ر  ً
 ر  ًدُكَه َكدااَري التََّطَيُِّ. - 
َم الطِّيَرَهَي ال)ِّهِكيَّة. -   ر  حيدِّ

 (.1614(، مالَتمدي به ح )3910( رماَّ ربو مامم به ح )108)
 (.2/220( رماَّ رمحد )109)
 (.1/213( رماَّ رمحد )110)
(111  ٌ ُن  ِمن اِلاَلِة امل همَهِة، مهدا ِمن رََمِب الَ ّلِا.( َحدت ََّ ا ًَرَتَ  َتثتىن لَِ َُست  لَّ



خعناِص خالدَّرس:خخخخ

ِهُبخالطِّيذ   م : ٌْ خأوَّاًل:خالرَّوكُّلخعلىخاهلِلخُي
 . ُِرواِل َارَيتٍ رم َ رهٍّ ا ًقوا ِبَقَّترِب  راِحِبْا ِمرن ا لِتدراِت  ا غرَِي اهلل   ُح الطِّيَرَهي ِ هتٌك لَِ

ٌي ِمن الطِّيَرَهِي م  تَرُهمَّ  م د بنيَّ ابن مسعوم  َّ ِإيَرَهتُرُ  عرن حاَجتِر  فرإ َّ ر َّ َمن َمَ أَل    َرَّتِب  َ يت
ِهُب  اهللُ بِالترَّوَكُِّل.  ذلك   ًَُ هاََُّ بل ًُدت

خثانياً:خضاِبُطخالطِّيذ   ِمخالشِّ ِكيَِّة:
ِْيِّ عنْا مالر هي ِ هتٌك ِبقاِعرَدٍي ُكَِّّيَّرٍة، ِراِبطُْاع مرا مَحَرَل ا نسراَ   تل  عن الطِّيَرَهِي املن

َُِ يِّ في  اعِتَاماِ عَّيْا. َُِ يِّ فيَا رراَمَّ، رم َرمََُّّ عن الر  عَّى الر
ِ ري   َسرَدهَّ اعِتَراماِ  َت ََألع ًرا راِ رد، فَي ر رأل، رم  مثلع ر  ًُهًَِد الهَُّجُل َسَدهاِ فَيست عَّرى مرا مسَِ

نِرر     ََأل َ رروتَت الغُررهاِب فََيِجررأل عررن َسررَدهَِِّ َت)رراُلماِ ِمنرر . كررلُّ ذلررك ِ ررهتٌك، ِل وت رر ررد َسررَدهاِ فَيست ًًُه
 تَِِّ   تَروَكَُِّّ  عَّى اهلِل.

خثالثاً:خك ّفار ُمخالطِّيذ   ِم:
ََّن الترََّو  ررَ د  را َمن َرمَّتترُ  الطِّيَررَهي عرن حاَجتِر   ا ُمعراٍي ًَرَتَ ر َا كُّرَل عَّرى اهلِل ما عرهاَض ع

َه   ا إَيرتُهك، م   ل  غَيُك » ِسواَّ مهو ر  ًقوالع َه   ا اَيُك، م  إَيرت ُْحَّ   َايرت ريع رنرت « الََّّ
َِهُِّفك، م  َمعتُبوَم حب ٍّ ِسواك.  الدي بَِيِدك ا َي، مالطُّيوُر مَّتٌك َلك،   َتِدبَيَك مَت

خُتورِهخالُمباح ِة:رابعاً:خحاُلخالُمؤِتنخفيخأُخ
رررداِ عَّرررى َربِّررر ،  َِ رررِّلنَّ الَقَّترررِب، سررراِكَن البرررااِل، ُمعتَت ََ ا سرررّلا ًُهًِرررد ِمرررن املسرررَِّح ر  ً رررو  ُمطت
رررررلِّ َ رررررّلَي  َِ ٍه ُمبررررراٍح كَسرررررَدٍه رم ِن ررررراٍح رم َمِظيَدرررررٍة رم ُتررررراَرٍي فَرَّتُي ُمتَررررروكِّّلِ عَّيررررر . فرررررإذا َهرررررحَّ بِرررررَأمت

رد    ح(112)ا سِتلاَريِ  ِْ َت ق   الردُّعاِي. مًُ)رهَع لر  ر  ، ملَيجت ِِّردت  راِر  َرَّتبِر ، ما )روِع هلِل، مال

                                           
نا السُّوَرَي ِمن القهآ  ًقوالع  االع كا  رسواُل اهلل  ( عن جابه 112) َُ » ًُرَعََِّّنا ا سِتلاَرَي   اأُلموِر كَِّّْا كَا ًُرَعَِّّ

ِه فَرَّتََيَكأل ركَعتَرنيت  َرِتك،   ذا َهحَّ رَحدُُكح بِاألمت َِك مرسرتَرقتِدرَك ِبُقردت َ ة،   ليَرُقلع الََّّْحَّ  ين رستِلَيُك ِبِعَّت ِمن غَي الَدًه
ا الغيوب، الََّّْح    كنرَت تَرعتََّرح ر َّ   مرسألك ِمن َف تَِّك الَعِظيِح، فإنَّك تَرقتِدر م  ر تِدر متَرعتََّح م  رَعتََّح، مرنت عّلا

َه  َِّي حاَجَت   -هدا األمت فا تُدرَّ    -رم  اال عاِجل رمهي مآِجَّ   -   ِمًِِن مَمعاِ ي معاِ َبة رمهي اَي   -مًَُس
رم  راال عاجَّر   -مًَسِّهَّ     بارِك   فير ، م   كنرت تَرعتََّرح ر َّ هردا األمره َ رها     مًرِن مَمعا ري معاِ بَرة رمرهِي 



رَّ ألَحرِد األمرَهًتِن فردلك َعّلَمرة  رَهي، ممر  انَ)رهََح َ ردت ِِ ما برت ر ِت َتِ)ََي َمن ًَِثُ  ِب  ِمرن رهرِل النُّ ًَست
َي  عَّى ر َّ اهلَل ااتاَر ل  ذلك ال)َّيت
(113). 

خاألسِئل ة:
 [.23]املائديع  َّمم خم حم جم هل مل ُّ ع  اال اهلل تعااع 1 
ِهُب  - ذكرررهت هرررِدَّ اآلًرررة ال هارررة ِعبررراَمِي ِمرررن رمجَرررأِل الِعبرررامات، مهررري ِعرررّلٌج َعِظررريح ًُررردت

 الطِّيَرَهَي. فَا هي ؟
 «. منا الطََِّيُي ما رم اَك رم َرمََّك » عع  اال 2 
اِ لَّطِّيَرهَ  -ر ََل اِلدًو السااِب  عَّى  اِعَدٍي ُكَِّّيَّة تُرَعدُّ َحدا  ِي. اُذكهها.ا َت

ِْيِّ عنْا. -ب  َمثِّل لَّطِّيَرَهِي املن
 ع اُذكه َكدااَرَي الطِّيَرَهي.3 
ِّلنَّ الَقَّتِب، ُمتَروَكِّّلِ عَّى َربِّ    رُمورَِِّ ُكَِّّْا.4  ََ د ِمن املسَِّح ر  ً و  ُمطت  ع ا سّلا ًًُه
ٍه ُمباٍح. -  بَرنيِّ ما ًَرنتَبغي عَّى املسَِّح ِفعتَّ   ذا َهحَّ بَِأمت
 

                                                                                                                         
هِفت  عِنِّ ما تهِفِن عن  ما تدر   ا ََي حيو كا ،   -مآجَّ   ِن ِب   فا ت ِِ  (.6382رماَّ البلاري به ح )« رَرت

 (.8/161( انظهع فتامى الَّجنة الدائَة لإلفتاي )113)



خ(114)الدَّرس:خالثّاِتنخوالِعش ونخ

خباب:ختاخجاء خفيخالرَّنِجيمِخ

ررهُّفاِ   الَ رروتِ  مهرردا  َِ بعررع ُ ررَوِر التَّنِجرريِح فيْررا امِّعرراٌي لِِعَّتررِح الَغيتررِب، ماعِتقرراُم ر َّ لَّنُّجرروِا َت
 ِمن ال)ِّهك األكل الدي جِيب اِلَدُر من .

 رررراال البلرررراري   "  ررررحيح  "ع  رررراال  ترررراميع َاََّررررَ  اهللُ هرررردَّ النُّجرررروَا لِررررَثّلٍثع اًِنَررررة  -1
رن تَرَأمَّاَل فيْرا غرََي ذلرك راطَرأ، مرِراَع  ََ َتدى  را. ف ْت لَّسََّاي، مُرجوماِ لَّ)َّياِإني، معّلماٍت ًُر

يَب ، مَتَ َََّّف ما   ِعَّتَح ل  ِب   ِِ  رهر..(115)َن
نَررة  (116)مَكررهََِّ  ترراَمي  - ررِه، م  ًرُررَهاِِّ ابررن ُعيَريرت ََ  فيرر ، ذكررَهَّ َحررهتبٌ  (117)تَرَعَُّّررَح َمنرراااَِل الَق

َِ   تَرَعَُِّّح املناااِِل رمحد  (118)  .(120)م سحاق  (119)عنَْا، مَراَّ

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

يَّة التَّنِجيحُ  ِِ  هو ا سِتدت ال بِاألحوااِل الَدََِّ يَّة عَّى اِلواِمث األر
ََن تأمَّال فيْا  َاَعَح فيْا ف
يَب  ِِ ًنِ  رِاَع َن  رِاع َحظَّ  ِمن الدِّ

                                           
 ( رهدا  الدر ع114)

 ر  ًدكَه الطااِلُب ر ساَا ِعَّتَح التَّنِجيِح. - 
َة ِمن َاَّتِ  النُّجوِا. -  ََ َ اِل   ر  ًُربَرنيِّ
 عَّى املوِت ماِلياِي، مالسَّعاَمِي مال)َّقاي، مذو ذلك.ر  ًَرُهمَّ عَّى َمن َاَعح ر َّ لَّنُّجوا رَََهاِ  - 

 (.6/295( رماَّ البلاري تعَّيقاِ بِيغة اِ ا. ًنظهع فتِ الباري )115)
 ( هو  تامي بن معاَمة السَّدمسي. َقة، فقي ، ِمن رحدظ التابعني.116)
 ( هو سديا  بن عيينة، َقة، َبت.117)
 ا رمحد.( حهب ال هماينع ِمن جََّّة ر حاِب ا ما118)
 ( رمحد بن حنبل  ماا رهل السُّنَّة ماَِاَعة   عِهَّ، مرعََّْح بِالِدقت  ماِلدًو، مرَ داهح َمَرعاِ مُمتابَرَعِة لَّسُّنَِّة.119)
 (  سحاق بن  بهاهيح املعهم  بابن راهًو ، َقة، حافظ.120)



هِ  ََ ََّررٍة َمن ِلَررِة  َمنااال الَق ََّررٍةَ أل َّ لرر    ُكررلِّ لَيرت ررِه ُكررلَّ لَيرت ََ املررهام َمعتهِفَررة َمنررااال الَق
هًَِن.  ح  ًُِتحا  اين مِع)ت

خع ناِص خالدَّْرِس:

خالرذَّْنِجيِم:أّواًل:خأقساُمخِعْلِمخ
ََنيع  ًنقسح ِعَّح التَّنجيح  ا ِ س

ريَّة، كرالترََّنُبحِم بِرأ َّ  -1 ِِ رِتد اُل بِراألحوااِل الَدََِّ يَّرة عَّرى اِلرواِمِث األر ِعَّتُح التَّأََِِيع مهرو ا ست
 َمن ُمِلَد   جنح كدا فسي و  َسِعيداِ   حياتِ ، مَمن ُمِلَد   جنح كدا فسي و  َتِعيساِ.

َُ ع  ا في  ِمن امِّعاي عَّح الغيب، متَرَعَُّّ  الَقَّتِب بِرالنُّجوا، ُح  ِ هتٌك ركَل ًُنا  التَّوحيدَ لَِ
َِهُّفاِ   الَ وتِ .  ماعِتقام ر َّ هلا َت

ََّررِة، ماألم ررات،  -2 ررِه مالَ واِكررب عَّررى الِقبرت ََ ررِتد اُل بِال)َّررَس مالَق ررِيَيع مهررو ا ست ِعَّتررُح التَّست
 راِعيَّة.ماِْاِت، مالُدِواِل ال ِّ 

رَََّحٍة لَّنارا ، مهرو  روال رمحرد مَمرن مافَرَقر . رمارا مرا َمَرم عرن  ِت ا في  ِمرن َم َُ ع اِواُاَ لَِ ُح ت
را هرو َسرد  منَْرا لِبراِب تَرَعَُّّرِح ِعَّترِح التَّرأََِِي  رِيَِي فإمنَّ َا لِتَرَعَُِّّح ِعَّترح التَّست ِْ  تامي مابن عيينة   َكهاِهَيِت

 الهَِّا.

ْلِقخالنُّجوِم:ثانياً:خالِحكْخ خم ةخِتنخخ 
 َاَََّ  اهلل سبحان  متعاا النُّجوَا لَِثّلََِة رُموٍرع

نيا،  اال تعااع  -1  .[5]املَّكع  َّ ىف يث  ىث نث مث ُّ اًَِنة لَّسََّاِي الدُّ
 [.5]املَّكع  َّيق ىق يف ُّ ُرجوماِ لَّ)َّياِإني،  اال تعااع  -2
تَررِدي  ررا الناررا    البَرررها  -3 ْت رره،  رراال تعررااععّلمررات ًَر  جه ين ىنمنخنُّ مالَبحت

 [.16]النحلع  َّ

خذلك: خثالثاً:خال َّدُّخعلىخت نخز ع م خِخالف 
َمررن َاَعررح   النُّجرروِا غررََي مررا ذََكررَه اهللُ   ِكتابِرر  ِمررن هرردَّ األمررور الثَّّلََررة، فررامَّعى  ررا ِعَّتررَح 

َّرى َمروتٍت محيراٍي، مَسرعاَمٍي كَا ًدَعرل املنجَِّرو  ال رداابو  الردًن ً عَرو  ر را تردالُّ ع  -الَغيتب 
يَب  ِمرن الردًِّن مِمرن كرلِّ  -مَ قاَمٍي مغّلِي رسعاٍر مغَِي ذلك  ِِ ، مرِاَع َن فقد راطَأَ إَهًَِ  اِل ِّ



َدُع .  اٍَي، مر َغل نَردتَس  مبا ًَُ هَُّّ م  ًَرنرت
ََّى بِرررراألبهاج رم )حظُّررررك هرررردا  ت مبررررا ًُسرررر مِمررررن هرررردا البررررابع مررررا ًُعررررَه    بعررررع ا ررررّلا
األسبوع( ً عح في  املَنجَِّو  رنَّ  َمرن ُملِرَد   برُرهتِج كردا فإنَّر    هردا األسربوع سرو  تَسره، رم 
،  ا غَي ذلك ِمن ا فَتايات. كلُّ ذلك ِمن ال)ِّهتِك األكَلَ  َمن ُمِلَد   بُرهتِج كدا فَسو  ًَرهتبَِ

ا في  ِمن امِّعاِي ِعَّتِح الَغيتِب، مهو نَروتٌع ِمن رنواعِ  ِه مال ْانَة. فالواِجب عَّى املسَِّح ر  لَِ  السِّحت
 َِ اَمررررة لََّعِقيررررَدي، مر  ًُناِ رررر ت اهلدا   ًقهَرَهررررا ملررررو ِمررررن برررراب التَّسررررََِّية، مر  ًُقرررراِإأل هرررردَّ ا ررررّلا

َهِي لَّتَّوِحيِد. ِت ت،  ن اراِ لَّ)ِّهك مُن َِني عَّى هدَّ ا ّلا  القاِئ

خاألسِئل ة:
 ع َعهِّ  التَّنِجيَح.1 
ح، مالِعََّّة.ع 2  ِيَِي ِمن حيو التَّعًهف، ماُِل ت   ارِ  بني ِعَّتِح التَّأََِِي مِعَّتِح التَّست

ِيَي ِعَّتح التَّأََِي املقارنَُة ِمن حيو  ِعَّتح التَّست
   التَّعًهفع
حع    اُِل ت
   الِعََّّةع

 ع َاَََّ  اهللُ النُّجوَا لَِثّلََِة رُُموٍر. اذُكهها.3 
ت حترررت عنررروا  ع ِمرررن 4  ْرررا املَنجَِّرررو  مرررا ًُرنتَ)ررره   بعرررع ا رررّلا َُ ا فرررَتايات الرررر ًَ ُع

 )َحظاك هدا األسبوع(.
ِِِّ املعىن املهام ِمن هدا العنوا . -ر  م

ََل. -ب َح هدا الَع  بنيِّ ُح ت
 ما الواِجب عَّى املسَّح ِفعتَّ  ُتاََّ هدَّ املقا ت ؟ -ج
 



خ(121)الدَّرس:خالّراِسعخوالِعش ونخ

خباب:ختاخجاءخفيخالرذَّْنِجيمِختابع/خ

ررِه، ع» معررن ريب موسررى  رراالع  رراال رسرروال اهلل -2 َت ِمُن ا  ََّلََررٌة   ًررداَّو  اِنَّررةع ُمرردت
ِه  ٌق بِالسِّحت َِدِّ  .(122)رماَّ رمحد مابن حبا     حيح « م اِإأل الهَِّحح، مُم

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

هِ  َت ِمُن ا   ُ ه ا ح  املوت م  ًَرُتباملداِما عَّى  ُمدت
ُل َ هابَرَت   اِإأل الهَِّححِ  ِِ  الدي   ًَ

خع ناِص خالدَّرِس:

باِئ خالواِردخِذْكُ ُهمخفيخالحديث: خأوَّاًل:خأصحاُبخالك 
ِ  التَّحِدًه عن ََّلٍََة   ًداَّو  اِنَّةع تل الهَّسوال   عَّى َمجت

ِمن ا َهع املداِما عَّى  هب ا َه، رم  - ِ ٍه كا  ح  املوت م  ًَرُتب.ُمدت  ريا ُمست
ررحه، ممنرر  التَّنِجرريح، كَررا  رراال  - ررحهع ري املِرردِّق بررأيِّ نَررروتٍع ِمررن رنررواع السِّ ٌق بِالسِّ رردِّ َِ ُم
ه » ع َتَبَس ُ عتَبِة ِمرن السِّرحت رن َ ردََّق املرنجَِّح (123)«َمن ا َتَبس ُ عتَبِة ِمن النُّجوا فَرَقد ا رت ََ . ف

 نَّ  سيحدث كدا مكدا فْو ماَال   الَوِعيد ال)َّدًد املدكور   اِلدًو.  امِّعائِ  لَّغيب بأ
ررََِّتْا،  رراال تعررااع  - ِِ  نب ُّ  رراِإأل الررهَّححع الرردي   ًقرروا بواِجررب الَقهابررة الررر رمرره اهلل ب

 [.22] َدع  َّرث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع121)

ِِِّ الطااِلُب ر َّ التَّنِجيَح نَروتٌع مِ  -   ن رنواِع السِّحه.ر   ًُرَو
َِّي الطااِلُب الثَّّلََة الدًن   ًداَّو  اِنَّة. -   ر  ًَُس
ه. -  َِدِّق السِّحت َتلهَِج الَوِعيَد ال)َّدًَد   َ أتِ  ُم  ر  ًَست

 (.7/366(، مابن حبا  )4/399( رماَّ رمحد )122)
 (.3905( رماَّ ربو مامم به ح )123)



رارهتح، معيرامَ  ي َمهًِِ رْح، مالنرََّدَقرة عَّرى مرنواُع ِ ََّة الرهَِّحح كثرَيي، منْراع السَّرّلا عَّريْح، مًا
ِْح، مكفا األذى عنْح.   تاِج

مالواِجررب عَّررى املسررَِّح البُرعتررد عررن مررا ًُرغتِ ررب اهلَل سرربحان  متعرراا َرغتبَررِة   ََوابِررِ  مَاوتفرراِ ِمررن    
 ِعقاِب .

باِئ خالواِردخِذْكُ همخفيخالح ِديِث: خثانياً:خُعقوب ةخأصحاِبخالك 
ِِ الَوِعيرِد  تل النَّر ُّ  رو ر رح   ًرداَّو  اِنَّرة، م رد َفسَّرهها ركثَررُه الُعََّراي بأ را ِمرن نُِ

ه. ٍلَ أل َّ ذلك ربََّغ   ال َّجت  الر مُتَهُّ كَا جاَيت ِمن غَي تأًم

خاألسِئل ة:
ررحه، م رراِإأل الررهَِّحح   حرردًو  ع مب توعَّررَد الهَّسررواُل 1  َِرردِّق بِالسِّ ررِه، مامل َت ِمن ا  ُمرردت
 ؟الباب 
الرررهَِّحح ُمَعَََّّقرررٌة بِرررالَعهتِش تقررروالع َمرررن َمَ رررََِّن َمَ رررََُّ  اهللُ، مَمرررن » عع  ررراال رسررروال اهلل 2 

 «.َ طََعِن َ طََعُ  اهلل 
 رنواع ِ ََِّة الهَِّحِح كثَيي. اذكه ََّلََِة ِمنْا. -
هع رمرِم َملِيّلِ ِمن السُّنَّة عَّى ذلك.3   ع التَّنِجيح ِمن رنوع السِّحت
 [.65]النَلع  ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ  تعااع ع  اال اهلل4 
َِني ؟ -  كيف تَرُهما  دَّ اآلًة ال هاة عَّى امِّعايات املَنجِّ
 
 



خ(124)الدَّرس:خالثَّالثونخ

خباب:ختاخجاءخفيخاالْسِرْسقاءخبِاألنواءِخ

ررٌة ِمررن نَِعررِح اهلِل ال ثررَيي الررر جِيررب ر  تُرنتَسررَب  ليرر ،  رراال تعررااع  ََ  هل  مل خل حل ُّ املطَرُه نِعت

ا  ا غَيَِِّ ِمن ال)ِّهك، فيِجب اِلَدر ِمن ذلك. [.53]النحلع  َّ حم جم َبتُْ  مِنست
 [.82]الوا عةع َّ ٰذ يي ىي مي ُّ م وال اهلل تعااع  -1

ِه اِاِهَِّيَّة »  االع  ر َّ رسواَل اهلل  معن ريب مالك األ عهي -2 رربَرَعٌة   رُمَّر ِمن رَمت
ُه  قاُي بِالنُّجوِا، مالنِّياَحة   ًََتُكوُهنَّع الَدلت ِتست  «.بِاألحساِب، مالطَّعتن   األنساب، ما ست

النااِئَحررة  ذا   تَرتُرربت  َربتررِل َموتهتررا تُقرراا ًرروا الِقياَمررة معَّيْررا ِسررهتبااٌل ِمررن َ ِطررها  مِمرتٌع » م رراالع
 رماَّ مسَّح. .(125)«ِمن َجَهٍب 

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

ِه   املهام باِاِهَِّيَّة هناع ما كا   َربتَل الِبعتَثة اِاِهَِّيَّةِمن رَمت
ُِّرررهاحِم متعرردام  اِسرررن امليِّررت عَّرررى  النِّياَحة َِّررروتِت بِالُب رراِي مال َرفتررأُل ال

ِ  اِ َِع مالتََّسلُّطِ   َمجت
 ََروتٌب ِمن ذاٍ  ُمداب ِسهبااٌل ِمن َ ِطها 
ُرَّترَبس   اِلرهب. ماِرَهُبع الدِّرتعع ََروتٌب ًُنَسج  ِمرتٌع ِمن َجَهبٍ  ِمن َحِدًٍد ًم

 َمَهٌض ِجَّتِدي  َمعهم .

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع124)

َح  ا اهلِل سبحان  متعاا.ر  ًَنِسب الطا  -   اِلُب النَّجت
َم الطااِلُب ِاِااَل اِاِهَِّيَّة الوارَِمي   اِلدًو. -   ر  حيدِّ
َبة نُ ماِل املَطِه  ا األنواِي. -   ر  ًُرَدنَِّد ِنست

 (.934( رماَّ مسَّح به ح )125)



خع ناِص خالدَّرِس:

خأواًل:ختعنىخاالْسِرْسقاِءخبِاألنواِء:
يا مجِميِي املطَِه  ا األنواي. َبُة السُّقت يا. ماملهام ب  هناع ِنست قايع هو إَََُّب السُّقت ِتست  ا ست

ِه.ماألنوايع مجأل نَروتيع مهي َمناااُِل  ََ  الَق
رر ، فررإذا ر ررا ح املطَره مالَلَكررة ما ررَي َنَسررُبوها  ا  َِ رَهُهح بِِنَع م رد عرراَب اهللُ عَّررى امل)ررهكني ُكدت
ٍي، فيقولرو ع) ُمِطهتنرا بِنَرروتِي كردا مكردا  َرَي هلرا عَّرى َ ريت غَِي اهلِل ِمن النُّجوِا مامللَّو رات الرر    ُردت

.) 

ةاُلخالم ٌُتوت ةخفيخالح دِخ َِ خيِث:ثانياً:خال
ا هردَّ األُمَّررةَ  ماررا  ترِل الهَّسررواُل  َعَُّْ ررِ  الرردَّاِّ عرن رربَررأٍل ِمررن ِاِرااِل اِاِهَِّيَّررة َسررتَردت عَّرى َمجت

مررأل الِعَّتررِح بَِتحهاْررا رم مررأل اِْررل برردلك، مل نَّْررا َتِقررلُّ ترراَرِي، مت ثُرره ترراَرِي راررهى عَّررى حَسررب 
 َِعتِف ا ااِ  م ُروَّتِ ، مهيع

ُه بِاألحسابِ  -1 رٌل َعِظريحَ الَدلت ْت ع مهو التَّعراظُُح عَّرى النارا  باآلبراِي ممرهَِهِِهح. مذلرك َج
 [.13]اِلجهاتع  َّ يت ىت نت مت زت  ُّ  ذ   َ َه    ا بِالتَّقوى،  اال تعااع 

، كأ  ًقوالع آاُل فُرّلٍ   -2 ِِ الطَّعتُن   األنساِبع مهو الُو وُع   األنساِب بِالدَّاِّ مالتَّنِقي
ُْح َجيِّ  ِْح.ليس َنَسبُر حاِ ِفي  داِ َذمااِ مَ دت

يا منُررر ماِل املطَررره  ا النُّجررروا ماألنرررواِي. برررأ   -3 رررقت رررَبة السُّ رررقاي بِرررالنُّجواع مذلرررك بِِنست ِتست ا ست
 ًقوالع)ُمِطهنا بَِنوي كدا مكدا (.

ََطَه فدلك ِ هتٌك ركَل. - َح هو املوِجد ماملن ال لَّ ََن اعتتَرَقد ر َّ النَّجت  ف
َح َسرَبٌب   نُر ماِل املطَرِه مرأل اعِتقرام ر َّ اهلَل هرو الداِعرل فردلك ِ رهتٌك مَمن اعتتَرَقد ر َّ  -  النَّجت
َغه.  ر ت
َِّوتِت بِالُب اِي عَّى امليِّت، مَ  ُّ اِيوِب، مَلطترُح ا ردمِم، متعرداُم  -4 النِّياَحةع هي َرفتأُل ال

 َِّ يَبة. اِسن امليِّت عَّى َسِبيِل اِ َِع مالتََّسلُّط. مذلك ًُنا  ال ِِ َه مالواِجَب عند ُم وِع امل  برت

خثالثاً:خُعقوب ةخالّناِئح ة:
 ذا ماتت النااِئَحة ِمن غَِي توبة فإ ا تُربرتَعو ِمن  لِها مُتو َرف ًروا اِلسراِب ماِر اِي معَّيْرا 



ا َم ََّ ت  َا ٌِ ِمن ذاٍ  ُمداٌب ملِباٌ  ِمن َجَهٍب، مهدا الَِّّبا  ُعقوبَِة هلا تَرَّتَبس  َع ي َِ نيا َ    الردُّ
رررت، مِمنْرررا  ََ رررِل اهلِل ر َّ التَّوبَرررَة ُتَ دِّررره الررردُّنوب م   َعُظ ِمرررن َِيا رررا نِياَحرررِة مَجَ عررراِ، ل رررن ِمرررن َف ت

 النِّياَحة.
َِّرررلتِ، مالهَّغتبَرررِة فيَرررا عنرررد اهلِل،  فالواِجرررب عَّرررى املسرررََّة عنرررد ُم ررروِع املِررراِئبع التَِّحَِّّررري بِال

 ِع.مالبُرعتد عن التََّسلُِّط ماِ َ 

خاألسِئل ة:
]النحررررررررلع  َّهن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل ُّ ع  رررررررراال اهلل تعررررررررااع 1 

53.] 
 بنيِّ الواِجَب عَّى الَعبتِد ُتاََّ النرَِّعِح. -
ََُعهَّ  ِب  2   فيَا ًأيتعع ما الر
 ( التَّعاظُح عَّى النااِ  بِاآلباِي ماألُمَّْات. 000000000000000) -ر

.( الُو وع    000000000000000) -ب ِِ  األنساِب بِالدَّاِّ مالنرَّقت
َِّوتِت بِالُب اِي عَّى امليِّت.(  000000000000000) -ج  َرفتأُل ال
حع3   ع ما الدهق بني الِعباَرَتني ِمن حيو اِل ت

حُ  الِعباَري  اِل ت
َطهِ  -1 ََ َح هو املوِجُد ماملن ال لَّت   َمن ًعَتِقد ر َّ النَّجت
َح  -2 َسَبٌب   نُ ماِل املطَِه مأل اعِتقاِم ر َّ اهللَ َمن ًعَتِقد ر َّ النَّجت

  هو الداِعل

 ع   َّ ِمن النِّياَحة تعدام  اِسن امليِّت عَّى َسِبيِل اِ َِع مالتََّسلُّط.4 
 اذكه َج اَي النااِئَحة  ذا ماَتت ِمن غَِي تَروتبٍَة. -
 



خ(126)الدَّرس:خالحاِديخوالثَّالثونخ

خقاِءخبِاألنواءِختابع/خباب:ختاخجاءخفيخاالْسِرسْخ

ررري اهلل عنررر   ررراالع  رررََّّى لنرررا رسرررواُل اهلل  رررََّّى اهلل عَّيررر   -3 رررد برررن االرررد ِر مهلَرررا عرررن ًا
را انِرَهَ  ر بَرل عَّرى النارا   َا َترِه مسراٍي كانرت ِمرن الََّّيرل، فَّ ُِّبِ باِلدًبية عَّرى   مسََّّح َ ّلَي ال

ُرمَ  ماذا  اال َربُُّ ح ؟(  الواع اهلل مرسول  رعَّ َِ ِمرن ِعبراِمي فقاالع )هل َتدت رَب ح.  االع)  راالع ر ت
َِت ، فدلك ُمحمتِمٌن يب كاِفٌه بِالَ وتَكِب، مرماا  ُمحمتِمٌن يب مكاِفٌه، فأماا َمن  االع ُمطتهتنا ِبَد تِل اهلِل مَرمحت

 .(127)َمن  االع ُمِطهنا بِنَروتي كدا مكدا، فدلك كاِفٌه يب ُمحمتِمٌن بِالَ وَكِب (
مهلَررا ِمررن حرردًو ابررن عبررا  مبعنرراَّ مفيرر   رراال بع ررْحع لَقررد َ ررَدَق نَررروتي كرردا مكرردا،  -4

 َّ ٰذ يي ىي مي ُّ   ا  ولرررررر ع َّجم هل مل خل ُّ فررررررأنَ اَل اهلل هرررررردَّ اآلًرررررراتع 
 [.82-75]الوا عةع  .(128)

خت عاِنيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

ا مبعىن الباي  ََّّى لنا   ََّّى بنا، فالّلا
ًتِبَية  (129) َرهتًٌَة َ هًَِبة ِمن َم َّة  اِلَد
 َعِقَب َمطٍَه ناااٍِل ِمن السََّاي ِ َرتَه مَسايٍ 

 ، رماا بعد َمفاتِ  فُيقاالع اهلل رعَّحهدَّ تقاال   حياتِ   اهلل مرسول  رعَّح
 َمطالأل الَ واِكب مَمغار ا مبواِ أل النَّجواِ 

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع126)

 املَطِه.ر  ًُربَرنيِّ الطااِلُب ر ساَا النااِ  عند ن ماِل  - 
َبِة النرَِّعح  -    ا غَِي اهلل. -كاملَطه   -ر  حيدَر الطااِلُب ِمن ِنست
َْج ِلسانُ  بِالدُّعاي عند نُ ماِل املَطه. -   ر  ًَرَّت

 (.71(، ممسَّح به ح )846( رماَّ البلاري به ح )127)
 (.73( رماَّ مسَّح به ح )128)
يِسي، مهي َ هًَِبة ِمن َم َّة 129) َِ ََّى اآل  ال)ا  امل هََّمة.( تس



خع ناِص خالدَّرس:
ره   اِلدًِبيَرة َعِقرب َمطَرٍه إراال   تَّرك الََّّيَّرة،   ََّّى رسواُل اهلل  بأ رحاِب   رّلَي الَدجت

رريَغة ا سررِتدْااَ لي ررو  رم َررأل  ِِ رر  ال)َّررًهف، مرلقررى عَّرريْح ُسررحما ِ ِب ِْ فالتَرَدررَت عَّررى ر ررحاِب  ِبَوجت
ررِح  ْت ح، فقرراال ر ررحاب ع اهلل مرسررول  رعَّرر« رترردرم  مرراذا  رراال َربُّ ررح ؟»   الررنرَّدتِس مربََّررغ   الَد

 «. االع ر َبِ ِمن ِعبامي ُمحمتِمٌن يب مكاِفٌه ع» فقاال 

خثانياً:خأقساُمخالّناسخإلىخُتؤِتنخوكاِف :
ا بنيَّ  َا َِّل   ذلكع َل  انِقساا الناا   ا ُمحمتِمٍن مكاِفٍه، ف

رررة، فقررراالع  - ََ رررن َنَسرررب املطَرررَه  ا اهلل سررربحان ، مرِررراَف   ليررر ، مَ رررَ هَّ عَّرررى هررردَّ النِّع ََ ف
 ِبَد تِل اهلِل مرمحَِت ، فْدا ُمحمتِمٌن باهلل، كاِفٌه بِالَ واِكب. ُمِطهتنا
مَمن َنَسَب املطَه  ا النرَّوتي، مرِاف   لي ، فقاالع ُمِطهتنا بِنَرروتي كردا مكردا، فْردا كراِفٌه براهلل  -

 ُمحمتِمٌن بالَ واِكب.
، مالثارراينع كرراِفٌه ُكدررهاِ رَ ررَغه  ٌِ ررٌد خمَِّرر َح َسررَبٌب   ،  ذا ا(130)فرراألمَّالع ُمَوحِّ عتَرَقررد ر َّ الررنَّجت

ََطَِه. نت اُِل لَّ َُ َح هو الر هاِ ركَل  ذا اعتَرَقد ر َّ النَّجت  نُ ماِل املطَه، مكاِفٌه ُكدت

خثالثاً:خُوجوبخِنْسب ِةخالنذِّع ِمخإلىخاهلِلخو ْحد ه:
ََل عَّير  ِمرن  ا ا رَت املنرافأل العظيَرة، نُ ماُل املطَِه ِمن رعَظح نَِعِح اهلِل م حسانِ  عَّى ِعباِمَّ لَِ

فالواِجب ِنسَبة هدَّ النِّعَة  ا اهلل، فْو املتَد ِّل عَّى ِعباِمَّ آناَي الََّّيل مرإها  النَّْار، محيها 
ا  ا األنررواِي كقرروالع) ُمِطهنررا بِنَرروي كرردا مكرردا ( رم ) َ ررَدَق نَررروتُي كرردا مكرردا (َ أل َّ اهلَل    ِنسررَبتُْ

 طه، فّل ُت ا  رفعااُل اهلل  ا غَيَّ.جيعل األنواَي َسَبباِ لُِن ماِل امل

خرابعاً:ختاخُيْش  عخقذ ْولُهخعندخنُزوِلخالم ط ِ :
َُسَِّح  ذا ن ال املطه  وال الدُّعاي الوارِمع) الََّّْرح َ ريِّباِ ناِفعراِ ( ريع ًَسرَأال َربَّر   (131)ًُ)هَع لَّ

َُسرَِّح رً راِ  ذ رُ َه اهلَل عَّرى ر  ًنَدأل  دا املطه الِبّلَم مالِعبراَم. كَرا ًُ)رهَع لَّ ا نَررَ ال املطَره ر  ًَ)ت

                                           
بَ 130) ِة هلِل تعاا، مِ هتٌك ر َغه لِِنست ََ ِد متاِا ا عَتاِ  بالنِّع ِه األ َغه باعِتباِر َجحت ُه النرَِّعح ِمن رنواع الُ دت ِتْا  ا غَي ( ُكدت

.ٌِ ََنيت َ ِحي نتِعِح، مكّل اِل ت َُ  الر
 (.1032( رماَّ البلاري به ح )131)



ٌه.  هدَّ النِّعَة بقول ع) ُمِطهنا ِبَد تِل اهلِل مَرمحَِت  (، فاألمَّال ُمعاٌي، مالثااين ُ  ت
نيا ماآلِارَهيَ أل َّ  ُعَو اهلَل لِنَردتِس  ملِغرَيَِِّ قرَيَي الردُّ َُسَّح عند ن مال املطَِه ر  ًَدت مًُسَتَحبُّ لَّ

َمعوتررا    تُرررَهمُّع عنررد الِتحرراِا اِرريتِ ، » عِه ِمررن رم رراِت  جابَررِة الرردُّعاي،  رراال َم تررَت نُرر ماِل املطَرر
 .(132)«معند نُ ماِل املطَِه 

خاألسِئل ة:
 ع َعَِّّل ما ًَّيع1 
َبة املطَِه  ا األنواي. -ر  حيُهُا ِنست

ُعَو اهلَل لَِندِس  ملغَيَّ قَيي  -ب نيا ماآلاهي.ًُسَتحبا لََّسَِّح عند نُ ماِل املطَه ر  ًَدت  الدُّ
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ ع  ررررررررررراال اهلل تعرررررررررررااع 2 

 [.49-48]الده ا ع  َّنن من زن رن
 ًنَقِسح الناا  عند ن مال املطَه  ا  سَني. -
. -ر ََنيت  اُذكه الِقست

َح كلٍّ ِمنَْا. -ب  بنيِّ ُح ت
َِسَِّح ر  ًقوَل  عند ن مال املطه.3  هَع لَّ  ع اذكه الدُّعاَي الدي ًُ)ت
 الدهق بني  واِلع ُمِطهنا   َنوي كدا مكدا، مُمطهنا بِنَروتِي كدا مكدا ؟ ع ما4 
 َّ جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق    ُّ ع  رررررررررررراال تعررررررررررررااع 5 

 [.11-10]نوحع 
ََُّب املطَه ؟ -ر َتجت  كيف ًُست

 بنيِّ ما جِيب عَّى األُمَّة حني نُ مال املطَه مظُْوِر الُع)تب. -ب

خ(133)الدَّرس:خالثّانيخوالثَّالثونخ

                                           
(، محسَّررن  األلبرراين    ررحيِ اِررامأل 8785(، م)8783ِلرردًو )(، ر ررح ا157-9/156( رماَّ الطررلاين )132)

 (.3078به ح )
 ( رهدا  الدَّر ع133)

اِ هلِل حيبُّ  َكُحبِّ اهلِل. -  َح َمن اَفَد نِدا  ر  ًُربَرنيِّ الطااِلُب ُح ت



خ..خاآليةخ﴾ ىت نت مت زت رت يب ىب نب﴿خباب:خقولخاهللختعالى:خ

ُِ ِمًنُر ، ممبسراماي  ُق رْا ًَررنرت ِِ رُل ِمًرُن املرهي، مبَرَنق َُ  بَّة اهلِل َر تُل ِمًِن ا سّلا، فِبَ َاهِلرا ًَ ت
ررهك، فيِجررب عَّررى املسررَّح ر  ًُقرردِّا  بَّررَة اهلِل  عَّررى كررلِّ غررَي اهلِل برراهلِل   البَّررة ًَرَقررأل املررهي   ال)ِّ

  بَّة.
 اآلًررررررة.. َّزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّ   رررررراال اهلل تعررررررااع -1

 .[165البقهي ع ]
 مل يك ىك 0000  رت يب ىب نب مب زب ﴿م ولرررررررر  تعررررررررااع  -2

 .[24التوبةع ] ﴾ىل

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

 ُ هكاَي منُظَهاي رنتداماِ 
 بِاهلِل   البَِّة مالتَّعِظيحِ ًُساُمم ح  حيبُّو ح َكُحبِّ اهللِ 

َهي َعِ)َيت ح  ر هِبالكح، مأاوَذي ِمن الِع)ت
وها وها ا رتََتفرتتَُ َتَسبتتَُ  اكت
 َفواَت َم تت َرماِجْا كساَمها
وا  انَتِظهما ما حِيلُّ ب ح ِمن ِعقاِب ِ  فتَرَهبَِّ

خع ناِص خالدَّرس:

: خأّواًل:خاهللُخسبحان هخأ ح قُّخأنخُيح بَّ
ر  ظراِهَهِي مباِإنَرِة، فْرو رَهرٌل ر   ََ اهلل سبحانَ  هو الدي رمَجدنا ِمن الَعرَدا، مرسرَبغ عَّينرا نَِع
ٌي   ا    بَِّت  سبحان ، مالتَّقهُّب  لي  مبا  ُطاَع، مليس لَّقَّوب سهمٌر م  لدَّ ُرَعظَّح مجُيلَّ ًم حُيبُّ ًم

                                                                                                                         
 ر  ًدهاق الطااِلب بني البَّة العامَّة مالبَّة ا ا َّة. - 
نيا عَّى  بَّة اهلِل تعاا مرسوِل   ر  حيدَر ِمن تقِدمي  بَّة -   .الَوَلِد ماألهِل مَمتاع الدُّ



نيا ماآلِاهي. م د امَّعرى ر رواٌا ر رح حيبُّرو  حيبُّ ، مال)َّوق  ا لِقائِ َ  ذ هي ر ل ُكلِّ َاَيتٍ     الدُّ
]آال  َّزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ اهلَل، فأنَ اَل اهلل سبحان  هدَّ اآلًرة  نَرِة هلرحع 

م د مساى بعع الُعََّاي هدَّ اآلًةع )آًَة ا اِتبار(. فُ لُّ َمرن امَّعرى  بَّرَة اهلِل م  [. 31عَرها ع 
فْرو كراِذٌب   َمعترواَّ. م بَّرة اهلِل املطَّوبَرة ليسرت عاِإَدرِة  َرَّتِبيَّرِة فقرط، مل نَّْرا  ًَرتَِّبأل الهَّسرواَل 
ٌل ماتِّباٌع.  ََ  َع

  اال ال)اعهع
رررررررررررررري ا لَرررررررررررررر  مرنررررررررررررررَت ترررررررررررررر عُح حبَّرررررررررررررر   تِع

 

**
 هرررررررررررررررررررردا مريب   القيررررررررررررررررررررا  بَرررررررررررررررررررردًألُ  

 لررررررررررررررو كررررررررررررررا  حبُّررررررررررررررَك  رررررررررررررراِم اِ ألإعتَرررررررررررررر  
 

   َّ الررررررررررررررربَّ ملرررررررررررررررن حيررررررررررررررربُّ ِمطيرررررررررررررررألُ  **
بَِّة:ثانياً:خأ  خقسامخالم ح 

 بَّرررة اا َّرررة   تِرررَُِّ   ا هللع مهررري  بَّرررة الُعبوِمَّرررة املسرررتَرَّت َِمة ِل َرررااِل الررردُّالِّ مكَرررااِل  -1
 ا ُ وع، مكَااِل الطااَعِة م ًثارَِِّ عَّى غَيَّ.

َحبَّرررة الَولَرررِد ِلوالِرررِدَّ، ماِرررائأل لَّطَّعررراا مذوهرررا، -2 ََ مهررردَّ   بَّرررة عامَّرررٌةع مهررري  بَّرررة جرررائَِ ي ك
ٍي.  ليست ِمن العبومًة   َ يت

خثالثاً:خالم ح بَّةخالَاصَّةخِعباد ُمخص ْ ُفهاخِلغ ي خاهلِلخِشْ ُكخأكب  :
 بَّررة اهلِل سرربحان  ِعبرراَمٌي  َرَّتِبيَّررة ِمررن رَجررلِّ الِعبررامات الررر جِيررب  اّلُ ررْا هلل. م ررد راررل اهللُ 
عرررن امل)رررهكني )َذماررراِ هلرررح محترررِدًهاِ ِمرررن ِفعتَِّْرررح( ر رررح حيبُّرررو  اهلَل م  ًُررردِاَّتْح ذلرررك   ا سرررّلاَ 

بر  امل)رهكو  مهرح برني رإبراِق اِحريح أل ح ر هَكوا مع    البَِّة غَيَّ. مهدا هرو الردي اعرََتَ  
 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن ُّ برررررأ ح  رررررارما   اِحررررريح ِبَسرررررَبِب  حيرررررو  رررررالواع 

مِمررررررن املعَّرررررروا ر ررررررح   ًسررررررامما آهلررررررتْح   ا َّرررررر  مالررررررهاق  [.98-97]ال)ررررررعهايع  َّ حئ جئ
اِ   هلِل حيبُّر  َكُحربِّ اهلِل فقرد مالتَّدبَي، م منا ساممهح باهلِل   هدَّ البَّة ا ا َّة. ف رلُّ َمرن افَرَد نِردا

 َمَ أَل   ال)ِّهِك األكَل.

خ

خاهلِلخورسوِله: خالدُّنياخعلىخُحبِّ خرابعاً:خالو ِعيُدخالشَّديدخِلم نخآث  خُحبَّ



انِيَررة فهََههررا رم بَرعتَ ررْا عَّررى ُحرربِّ  ررن رحرربَّ األ ررنا  الثََّ ََ   اآلًررة الثاانيررة َمِعيررٌد َ ررِدًد ِل
هي ماِْررام مذررِو ذلررك، مَمررن كررا  اهلِل مرسرولِ ، مالِقيرر اا مبررا رمَجررب اهللُ عَّيرر  ِمررن األعَرراال كرراهِلجت

 حالُ  كدلك فَرَّتيَرنتَتِظه الُعقوبَة.
ٍي. مهدَّ اآلًَة َملِيٌل عَّى ُمجوِب  بَِّة اهلِل مرسولِ    معَّى تقِداْا عَّى  بَّة كلِّ َ يت

خاألسِئل ة:
 .َّزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ  ع  اال اهلل تعااع1 
 مباذا مسَّى الُعََّاي هدَّ اآلًة ال هاة ؟ -ر

َِّّلي ؟ -ب ف َمن َاَعح رنَّ  ِ ب  هلِل مهو ُمَتْاِمٌ    رماي ال ِِ  مَب ت
 ع َميِّ  بني البَّة ا ا َّة مالبَّة العامَّة   األمثَّة التااليةع2 
  000000000000000)        بَّة الواِلِد ِلَوَلِدَّ -

.) 
 (.  000000000000الُعبوِمَّة املستَرَّت ِمة ِل َااِل الدُّالِّ مكَااِل ا ُ وِع مكَااِل الطااَعِة ) بَّة  -
  000000000000000)       بَّة اِاِئأل لَّطَّعاا  -

.) 
تَالََّّرررِ  ِ  ت ُكنَّرررا َلِدررري  ﴿ع اعرررََتَ  امل)رررهكو  مهرررح   رإبررراِق اِحررريح ِبَ رررّلهلح فقرررالواع 3 

نَي 97ََِّلاٍل ُمِبنٍي ) َِ  .﴾( ِ ذت ُنَسوًُِّ حت ِبَهبِّ التَعاَل
ُْح مأل اهلل تعاا ؟ -ر ٍي سامى امل)هكو  آهلتَر    ريِّ َ يت

اِ هلِل حيبُّ  َكُحبِّ اهلِل ؟ -ب ح َمن اَفَد ِندا  ما ُح ت
  مت زت رت يب ىب نب  مب زب ُّ ع  رررررررررراال تعررررررررررااع 4 

 ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت
 [.24ع ]التوبة َّمن زن  رن مم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق
 بنيِّ معاين الَ ََِّات التااليةع َعِ)َيت ح، كساَمها. -ر

انَِية رم بعَ ْا ؟ -ب َتِح ا الُعقوبَة َمن رَحبَّ األ ناَ  الثََّ  م  ًَست
 َعّلَا َتُدالُّ هِدَّ اآلًَة. -ج



خ(134)الدَّرسخالثّالثخوالثَّالثونخ
خ﴾خ...خاآليةخىت نت مت زت رت يب ىب نب تابع/خباب:خقولهختعالى:خ﴿

ي اهلل عن ، ر َّ رسوال اهلل  َّاى اهلل عَّي  مسَّاح  راالع)   ًرُرحمتِمن رحردُكح  -3 عن رَنس ِر
 .(135)ح  ركوَ  رحبَّ  لي  ِمن َمَلِدَِّ مماِلِدَّ مالنااِ  رمجعني ( راهجاَّ 

مهلَا عن   االع  اال رسوال اهلل  رَّاى اهلل عَّير  مسرَّاحع) ََرّلٌث َمرن ُكرنَّ فير  َمَجرَد  ِرنَّ  -4
ا اا ع ر  ً و  اهللُ رسولُ  رَحبَّ  لي   ارا ِسرواَها، مر  حيُِربَّ املرهَي   حيبُّر    ا هلل، مر  َحّلَمي 

َهَّ ر  ًُرقتَد    الناار (  ِه بعد  ذ رنَقَدَّ اهللُ من  كَا ًَ ت َهََّ ر  ًَرُعوَم   الُ دت  .(136)ًَ ت
 .(137) م  رماًةع)   جِيد رَحٌد َحّلَمَي ا اا  ح  .. (  ا آاهَّ

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 
أنِينَرررة مالهااَحرررة  َحّلمي ا اا  ََ تَررر ، مهررريع مرررا جِيرررُدَّ املرررهي   ندِسررر  م َّبِررر  ِمرررن الطُّ لدَّ

 ما نِ)هاح
  اا حيبُّ  ا نساُ  ِبطَبتِع  ِمن َمَلٍد مذوَِّ   اا ِسواَها

خع ناِص خالدَّرس:

ُلوٍق:خأوَّاًل:خُوجوُبخت قِديمخت حبَّةخال َّسوِلخ َْ خعلىخت ح بَِّةخكلِّخت 
نيا  الهَّسررواُل  رر  السَّررعامي   الرردُّ بَِّّغ عررن اهلِل سرربحانَ  َ ررهتَع . َمالَّ النارراَ  عَّررى إًَه َُ هررو الررر

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع134)

َح  بَِّة َرسواِل اهلِل  -   .ر  ًُربَرنيِّ الطااِلُب ُح ت
َتَّ ُِم   بَّة الهَّسواِل  -   .ر  ًستَرنتِتَج ما َتست
َم ا ِااَل الر جِيد فيْا املحمِمن َحّلَمي ا اا ِ  -   .ر  حيدِّ

 (.44(، ممسَّح به ح )15( رماَّ البلاري به ح )135)

 (.43(، ممسَّح به ح )16( رماَّ البلاري به ح )136)

 (.6041( رماَّ البلاري به ح )137)



ََّل   ذلرك امل)راقا الَعِظي رٌل ر  ماآلِاَهي، محدَّرهح ِمن إَهًِِ  ال َّّلَلة مالغواًَة، محت رة، فْرو رَهت ََ
، َ َّوات اهلِل مَسّلُم  عَّي .  حُيبَّ

َا  بَّتَرر   م ررد بررنيَّ     اِلرردًو األمَّال رنَّرر  لررن ًرُررحمتِمن رَحررٌد ا ارراَ  ال اِمررَل حرر  ًُرَقرردِّ
 عَّى  بَِّة ر َهِب الناا   لي  ِمن َمَلٍد مماِلٍد مغَيَِِها.

لِرِ  تقَتِ ي اتِّباَع رماِمهَِِّ ماجِتن م بَّت   اَب َنواِهي ، متَرعتِظيَح ُسنَِّت  مالردِّفاَع عنْرا، متقردمَي  َروت
 عَّى  َروتاِل ُكلِّ َرِحٍد.

ِمخاإليماِن: ةاُلخالجالِب ةخِلح الو  َِ خثانياً:خال
عن َّلِث ِاِااٍل ِمن رعَااِل الُقَّوب، َمن ُمِجَدت في  تامَِّة ذاَق َحّلَمَي ا اراِ ،  تِل 

رل امل)راقَّ    َِ رَتَِّدُّ الطااعراِت محيت أنِيَنَة مالهااَحَة مالنَِّعيَح مالسُّهمَر، فَيست فَوَجد   ندِس  م َرَّتِبِ  الطَُّ
ا اهلِل سبحانَ ، مهيع  رِِ

رِل ممرااٍل. م بَّرُة   بَُّة اهلِل مرسولِ   -1 َتِ ي َتقداْا عَّى  بَّرِة مرا ِسرواَها ِمرن رهت  بَِّة تَرقت
ِااِلة ماأل واال الطَّيَِّبة مغَي ذلك.  الَعبتِد لَِهبِّ  َتستَرَّت ِا إاَعَت ، مذلك بِالِقياا بِاألعَااِل ال

ِْح -2 ررِل  ررّلِح ِارراِلني ِمررن رجت مَتقررواُهح،   لِغَررَهٍض  البَّررُة   اهلِلع مهرري  بَّررُة عبرراِم اهلِل ال
ََعهمٍ ، رم َ هابٍَة.  ُمنَرَيِويٍّع ك

ررَتِوي الَ هاَهررة عنرردَّ   الهُّجرروِع  ا   -3 ررِه َكهاَهررِة ُمَتناِهيَررِةع حبيررو َتست كهاَهررة الَعرروتَمِي  ا الُ دت
ِف    النااِر. ِه ِبَقدت  الُ دت

خاألسِئل ة:

رحرربَّ  ليرر  ِمررن َملَررِدَِّ ممالِررِدَّ    ًرُررحمتِمن رَحرردُكح حرر  ركررو َ عع  رراال رسرروال اهلل 1 

 «.مالنااِ  رمجعني 
َِوتِي ِمراَسِتك هلدا اِلدًو رِجب عن ما ًَّيع -    

 م  جِيد املهُي َحّلَمَي ا ااِ  ؟ -ر
 ؟ كيف حَتقِّ   بََّة الهَّسواِل   -ب

 ع عَِّّلع2 

 عَّى  بَِّة ُكلِّ خمَّوٍق. ُمجوَب تقِدمي  بَِّة الهَّسواِل  -



 ََّلَث ِاِااٍل ِمن رعَااِل الُقَّوِب ًَرَتَدمَّق  ا الَعبتُد َحّلَمَي ا ااِ .ع َعدِّم 3 

خ(138)الدَّرسخالّ ابعخوالثَّالثونخ
خ﴾خ...خاآلية ىت نت مت زت رت يب ىب نبتابع/خباب:خقولهختعالى:خ﴿خ

ري اهلل عنَْرا  راالع) َمرن رَحربَّ   اهلِل، مربرتغَرَع   اهلِل، مماا    -5 معن ابن عبا  ِر
اهلِل، معاَمى   اهلِل، فإمنا تُنااُل َم ًَة اهلِل ِبدلك، ملن جِيَد َعبتٌد إَعتَح ا اراِ  م   َكثُررَهت َ رّلتُ  

نيا، مذلرك   جُيترِدي مَ وتُم  ح  ً و  كدلك. م د  ارت عامَّة ُمحماااِي النااِ  عَّ رِه الردُّ ى رَمت
 .(139)عَّى رهَِّ   يّلاِ (. رماَّ بن جًهه 

 ررررراالع  [166]البقرررررهيع  َّ  مئ خئ حئ ُّ م ررررراال ابرررررن عبرررررا     ولررررر  تعرررررااع  -
 املَومَّي.

خت عاِنيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

َهيِ  َم ًَة اهللِ  ِت ِِ الوامع َتولِي  لَِعبتِدَّ بِالبَّة مالنُّ  بَرَدت
َت  إَعتَح ا اا   ريع َحّلَمَت  مَلدَّ
  تَهِايْح م بَّة ِبعتِ ْح لِبَرعتعٍ  ُمحماااي الناا ِ 

   ًَرنرتَدأل   جيِدي

خع ناِص خالدَّرس:

خأوَّاًل:خأعماُلخالقلوِبخالواِرد مخفيخالح ِديِث:

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع138)

ه فيْا الَو ي مالَلاي. -  ِِِّ الطااِلُب رعَااَل القَّوب الر ًظَْ  ر  ًُو
ي اهلل عنَْا.ر  ًَستَرنتِتَج  َهَي حتِقيِ  رعَااِل  -   الُقَّوب الوارَِمي    وال ابن َعباا  ِر
 ر  ًُورَِم الطاالب رسباباِ ًَنااُل  ا الَعبتُد  بَّة اهلل تعاا. - 

 (.353( رماَّ ابن املبارك   " ال هد "به ح )139)



رري اهلل عنَْررا رعَررااَل القَّرروِب الررر ًظْرره فيْررا الررَو ي مالررلاي  ررحاِ، بررنيَّ ابررن عبررا  ِر ِِ ما
 مهيع
نيا. -1  َمن رحبَّ   اهللع ريت رحبَّ املحممنني ِمن رجل  ّلِحْح متقواهح،   لَِغَهِض الدُّ
ح  -2 ِْح لَِه ِِّ لاَلَدِت هِِهح، مالُعِاَي لَِ  .(140)مربَغَع   اهللع ري ربغَع الُ دااَر ِلُ دت
َهِي  -3 ِت قِدَري.مماا   اهلِلع ري ماا املحمِمنني بالبَِّة مالنُّ ََ  حبَسِب الر
َِني مآذاهح ِمن الُ دااِر. -4 ََن عامى املسَّ َه الَعداَمي ِل َْ  معامى   اهللع ري رظ

خثانياً:خث م   ُمخت حِقيِقخالُقلوِبخاألُتور خاألربذ ع ةخالّساِبق ة:
ررر  َمرررن    َِ َرتَرََّررردَّذ ِبطَعت ر َّ اهلَل ًتَررروا َعبترررَدَّ بِالبَّرررة مالنُِّرررَهي، ملرررن ًَرتَرررَدمَّق َحرررّلَمي ا ارررا  ًم

ِِف بدلك م   َكثُرَهت ِعباَمتُ .  ًَرتَّ

خوالبُذْغِضخِتنخأجلخالدُّنياخوُسوِءخعاِقب ِره: خثالثاً:خذ مُّخالُحبِّ
َُِعَف ا اا     َرَّتِب العبِد رحبَّ ا نيا مرحبَّ هلا مآاى ألجَِّْا، مهدا هو الغالب  ذا  لدُّ

ي اهلل عنَْا   رهرل َامانِر ، ف يرف ِبَ مانِنرا هردا؟  عَّى كثٍَي ِمن الناا ، م د رآَّ ابن عبا  ِر
ررِ  مالَدسررام، بررل  ُرروا  رهررَل الِدست َِّررّلح، ًم ررَهَّ رم ًُعرراِمي رهررَل ا ررَي مال فررَتى بعررع املسررََّني ًَ ت

ررره مالطُّغيررا . مكررلُّ ذلرررك   ًنَدررأل ًرروا الِقياَمرررة َمَ ررل اِلرراال عنررد بع رررْح   ا ُمرروا ي رهررل الُ دت
ِارررا .   ذلرررك اليررروا  رررل ال ََ نيا ممرررا فيْرررا، م  ًبَقرررى   ا مرررا  َررردَّا املرررهي ِمرررن الَع حينَرررا تررر مال الررردُّ

نَيِوَّررة  ا َعررداَمٍي، قررّلِ  البَّررة مالتَّررهِاي   إاَعررِة اهلِل،  رر َقَِّررب البَّررة الدُّ  من ُّ اال تعررااع تَرنرت

 [.67]ال اه ع  َّزي ري ٰى ين ىن  نن
ررٍَِّح ر  ً ررو   َرَّتبُرر   َّرروياِ مبَحبَّررِة اهلِل م بَّررة رمليائِرر ، لَِيدرروَا بِالِب)رراَري  فالواِجررب عَّررى كررلِّ ُمست

رررة الررروارمي   اِلررردًو القدسررريع ََ املَتحرررابُّو    جرررّل  هلرررح َمنررراِبه ِمرررن نُررروٍر ًَرغترررِبطُْح الَعِظي

 .(141)« النَِّبيُّو  مال)ُّْداي 
ررأل ُحرربُّ اهلِل مررأل ُحرربِّ  َِ كَررا جيررب عَّيرر  ر  ً ررو  ُمبتِغ رراِ ألعررداي اهلِل ال رراِفهًِنَ  ذ   جيَت

                                           
ا في  ِمن 140) ُعاَمى لَِ ُربرتَغع ًم ا في  ِمن ا ااِ ، ًم ُواا لَِ َية.( فاملسَّح العا يع حَيبُّ ًم ِِ  املع
 (.2390( رماَّ الَتمدي به ح )141)



 رعداِي اهلِل،  اال ابن القيحع
 رحترررررررررررررررررربُّ رعرررررررررررررررررردايَ اِلبيررررررررررررررررررِب مترررررررررررررررررردَّعي

 

**
 ك    م رررررررررررررررا ُحباررررررررررررررراِ لررررررررررررررر ، مرررررررررررررررا ذا 

خ:(142)رابعاً:خِتنخاألسبابخالريخي ناُلخبهاخالع ْبُدخت ح بَّة خاهلِلخ 
هَّ سبحانَ . -1 ََل مبا في ، ماألكثاُر ِمن ذِكت  ِ هايي القهآ  بالتَّدبُّه مالَع
 التَّقهُّب  ا اهلل سبحانَ  بِالنَّوافل بعد الدهائع. -2
ِه  الَقَّتَب عن اهلِل ِمن  -3 ِت  الهَّمات املسَوَعة ماملهئِيَّة مغَيِها.ُتنُّب ما ًَ
َِّّلح. -4  جماَلسة رهل ا َي مال

 ذا اجتْرررد املسرررَِّح    مراك هررردَّ األسرررباب مغَيهرررا فإنَّررر  ًَنرررااُل  بَّرررَة اهلِل لررر ، فيدررروا بِرررالِع ِّ 
نيا ماآلِاَهي.  مالسَّعاَمِي   الدُّ

خاألسِئل ة:
وا ي   اهلِل، ماملعررراماي   اهلل ِمرررن رعظَرررِح رعَرررااِل ع اِلررربُّ   اهلِل مالرررُبغع   اهلِل، ماملررر1 
 القَّوب.
 بنيِّ معىنع املوا ي   اهلِل، ماملعاماي   اهلل. -ر

هُها. -ب هَي الر جِيدها َمن َحقََّ  رعَااَل الُقَّوِب السااِب  ذِكت ََ  اذكه الثَّ
طررررِبْح عَّيْررررا النَّبيُّررررو  ع ِفّلَررررٌة ِمررررن املررررحممنني تررررأيت ًرررروا الِقياَمررررة عَّررررى َمنرررراِبه ِمررررن نُرررروٍر ًغ2 

 مال)ُّْداي. َمنت تَّك الدّلة؟
رررألت اطاررراِ حترررت 3  َِ ع  بَّرررة اهلِل سررربحانَ  َمطتََّرررٌب عِظررريٌح مغاًَرررٌة ًسرررعى هلرررا ُكرررلُّ مسرررَِّح. 

 األسباب الر ًَناال  ا العبد تَّك البَّة فيَا ًَّيع
َِّررّلي   املسررجد، حدررظ القررهآ  ال ررهمي،  تررّل  املَتَّ ررات العامَّررة، رراري األ ررارب،  ) ال ًا

َِّّلي مالسَّّلا عَّرى رسروال  ََل، كثهي ال  ًداي املَِِّّني، ُمِاَمَ ة األايار، الُدحت    الَقوتاِل مالَع
 اهلل (.
 
 

                                           
 (.2/529( انظهع مدارج السال ني  بن القيح )142)



خالدَّرسخالّراِسعخوالثَّالثون
خ﴾خ...خاآلية حي جي  يه ىه مهباب:خقولخاهللختعالى:خ﴿خ

َدَّ،  ا هلِل َمحت ََِّّة.ا وُ  ِعباَمٌي  َرَّتِبيَّة جِيب َ هتفُْ َِ ا لَِغَيتِ اهلِل ِ هتٌك ُتهُِج ِمن الر  مَ هتفُْ
َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه          ُّ   رررراال اهلل تعررررااع -1

 

 .[175آال عَها  ع ]
 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ  م ولررررررررررر  تعرررررررررررااع -2

َّهب مب خب حب جب  هئ مئخئ حئ جئ يي ىي
 [.18التوبةع ] 

م ولررررررررررررررررر  تعرررررررررررررررررااع  -3
 َّىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ 

 .[10العن بوت ع ]
خت عانيخالُمف داِت:

ِلم ة  ت عناها الك 
ُْح ر ح َذُمم بَأتٍ  َ ِدًدٍ  توُِّ  رملِياَيَّ ُوَُه ح بِاتِّباِعِ  ًم  توِّفُْ

ِت  م  تَ    ا اهلل ََ بتِِنِّ عَّى ِعَّتٍح ِبَعَظ ََ َيةع هي ا و  ِمن اهلِل الر  ا )ت
 ًَدَِّعي ا ااَ  بَِِّسانِ ِ  ًقوال آَمناا باهللَمن 

َنَة الناا ِ  ُْح  ًااَّ بِامل همَِّ  َجَعَل ِفترت  رذاُهح منَريتَّ

خع ناِص خالدَّرِس:

ْوُفخِتنخاهلِلخوث م   تُهخوأقساُته:  َ خأوَّاًل:خال
مُاُ رروٍع متَررَدلٍُّل،  ا رروُ  ِمررن اهلِلع هررو َهيتبَررٌة   الَقَّتررِب ِمررن اهلِل سرربحان  مررأل تَرعتِظرريٍح متَرَعبُّرردٍ 

 مهدا هو ا و  الواِجب.
  هي ا و ع ِفعتل الطااعات، متَرهتُك الهَّمات.
 ًنَقِسح ا و  ِمن غَِي اهلِل  ا ََّلََة ر سااع

ع مهو ر  تاَ  ِمن غَِي اهلِل فيَا   ًَرقتِدر عَّير    ا اهلل، كرأ  تراَ  ِمرن  -1 َاوت  السِّهِّ



ريُبوَّ بِرأمهاٍض رم َمِراِئَب، مهرو الوا ِرأل ِمرن ُعبارام الُقبروِر  ِِ األ ناِا رم األمروات رم الغرائِبني ر  ًُ
 تافو ا متوِّفو   ا رهل التَّوحيد. مهدا ِ هتٌك ركَل.

ٍر َاوفراِ ِمرن ر   -2 ًَتَك ما رمَجب اهللُ عَّي  كاألمه باملعهم  مالنَّْي عرن املن ره لِغَرَيتِ ُعردت
ررهك األ ررغه املنررا  ِل َررااِل  بعررع الناررا ، مهررو  ررهَّا. معرردََّّ بعررع العََّرراي نوعرراِ ِمررن رنررواع ال)ِّ

 التَّوح)يد الواِجب.
ٍِّ رم ناٍر رم َغَهقٍ  -3  رم َعبا  مذو ذلرك. فْردا   ا و  الطَِّبيِعيع مهو ا و  ِمن ِل

 ًَُداُّ  اِحُب .
 َانياِع التَّحِدًه ِمن َم اِئد ال)َّيطا ع

بنيَّ سبحان    اآلًة األما ر َّ ِمن َم اِئد ال)َّيطا  رنَّ  توِّ  املحممنني ِمن ُجنتِدَِّ مرتباِعِ ، 
ُْح ر ح َذمم بِأتٍ  َ ِدًٍد لَيَتكوا ما رمجَب اهللُ عَّيْح  ُوَِه ِمن اِْام ماهلجهي ماألمه باملعهم  ًم

 .(143)مالنَّْي عن املن ه 
رررَدََّ أل َّ ا ررروَ  ِعبررراَمٌي  ررريطا ، مرمَهنرررا ر  لافَررر  َمحت    انرررا سررربحان  ر  لرررا  رمليررراَي ال)َّ

 مي خي﴿جيب  اّل ْا هلل، م د جعَّْا اهلل سبحان   هإاِ    حَّة ا ارا ،  راال تعرااع 

 اراُ  الَعبترِد اااَل َاروت  رمليراِي ال)َّريطا  ِمرن  َرَّتبِر ، مكَََّّرا . ف َََّّا  َرِوي ﴾ٰر ٰذ يي ىي
 َُِعَف  اانُ  َ ِوَي َاوتفُ  ِمنْح.

خثالثاً:خخ ْشي ةخاهلِلخِتنخِصفاِتخالُمؤِتِنين :
ِِّدات التااليةع َِدوا بِال ار املساِجد الدًن اتَّ َا  رَىن اهللُ سبحانَ  عَّى ُع

 [.18]التوبةع  ﴾ ري ٰى ين ىن نن ﴿قائ ،  اال تعااع آَمنوا باهلِل مَ دَّ وا بَِّ  -1
رررررّلَي مآتررررروا ال َّكررررراي،  ررررراال تعرررررااع  -2 َِّ ]التوبرررررةع  ﴾ ىي ني مي زي ﴿ر ررررراموا ال

18.] 
ررَُّحا    ا هلِل محررَدَّ،  -3 راََِّرروا هلِل ا )ررَيَة ما رروَ  الَّررَدًتن َهررا رسرراُ  الِعبرراَمي، م  تَِ

 [.18]التوبةع ﴾خئ حئ جئ يي ﴿ اال تعااع 

                                           
ََأل ما حهََّا اهللُ رم غََي ذلك ِمن 143) ًت  رم ًس َِّّلِي رم ًَرُع ا مالَد ( فالواِجب عَّى املسَِّح ُمناَ حة غَيَّ  ن ًَرَتْاَم  بِال

 مع جع مظ حط مض  خض ُّ ّلِ ير  ِمرن رذى،  راال تعرااع املن هات، معَّي  ر  ًِِلَ محيَتِسَب عَّى ما ًُ 

 [.17]لقَا ع  َّ جك مق حق  مف خف حفجف مغ جغ



ْرا متَنِظيِدْرا فقرطَ برل   ت رو  عراِمَهِي   ا با ارا   َِ فِعَاَري املساِجد ليست بِبُرنتيا را مَتهِمي
ه. مر رررحا ا هرررح  رررهتِك مالبِررردَع، م ماَمرررة الِعبررراَمي مالررردِّكت ِِ ِمرررن َ رررواِئب ال)ِّ ِارررا  ا ررراِل رررِل ال ََ مالَع

 املَْتُدمَ .

خا ّقاًخيُذق دِّتون خخ ْوف  خهلِلخعلىخخ ْوِفخالّناِس:رابعاً:خالُمؤتنونخح 
يرررَ  سررربحان  ا ِبيرررَو ِمرررن الطَّيِّرررب. م رررد ابتَِّرررَي  َِ ُسرررنَّة اهلِل   ِعبررراِمَِّ ا برررِتّلي ما اتبرررارَ لَِي
نيا ماآلاررهي. قررّل  ر ررواا  َِررلما، مكانررت العا بررة اِلَيرردي هلررح   الرردُّ املحممنررو  مرُمذما   اهلل ف

ررهر ِمررن الناررا  َذمَّْررح اهلل، امَّعرروا ا ارراَ  بألِسررنَ  ِتْح م  ًثبررت    َّررو ح، فررإذا ُر رريبوا بررأذى ِم
 زت رت يب ىب ُّ تهكروا مررا رمَجررَب اهلل عَّرريْح َاوتفرراِ مرنْح كَررا ذكرره اهلل حرراهلح.  رراال تعررااع 

 .[10العن بوت ع ] َّىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت

ْشي ِةخِتنخاهلل:  َ ْوِفخوال  َ خخاتساً:خِتنخأسباِبخُحةوِلخال
1-  ََ ََن َعِاَّ.َتدَكُّه َعَظ  ِة اهلِل مجّللِ ، مرنَّ  َ ِدًد الِعقاِب، َع ًٌِ  ذم انِتقاا ِل
ِت  مالِقياَمة مرهواهلا. -2 ََ  تدكُُّه الَقلتِ مظَّت

الََّّْررح ا تِسررح لنررا ِمررن عا لِتجرراي  ا اهلل بِالرردُّعاي. فقررد كررا  ِمررن معرراي الهَّسرروال  -3

رررَيِتك مرررا حتررروال بِررر  بيننرررا مبرررني َمعاِ ررريك  . فرررإ َّ القَّرررب  ذا امرررتأل برررا و  ِمرررن اهلِل (144)« َا)ت
ََت األع اُي عن ارِت اب املعاِ ي.  رحَج

نيا ماآلِاررَهي، مر ررا َسررَبٌب   نَررر تِع الَلكرراِت مُحَّررواِل  -4 ررة   الرردُّ ََ َمعتهِفَرة آَرراِر الرردُّنوب الَوِاي
 .(145)قوباِت العُ 

، م رررررد َمَ رررررف اهللُ العََّررررراَي بقولررررر ع  -5 رررررهِعيِّ  حص مس خس حس جس ُّ إََّرررررب الِعَّترررررِح ال)َّ

ِاا .[28]فاإهع  َّخص ِل ال ََ َيِة اهلِل مالَع  . فالِعَّتُح ال)َّهتِعيا ًقوم  ا َا)ت

خاألسِئل ة:
 ِ ل بني العبارات   العَوم )ر( مما ًُناسبْا   العَوم )ب(عع 1 

                                           
 (.2502( رماَّ الَتمدي به ح )144)
 ( لّلست امي الهجوع  ا كتاب " اِواب ال ا  "  بن القيح فقد حتدَّث عن آَاِر الدُّنوب فأفام مرجام رمح  اهلل.145)



 العَوم )ب( العَوم )ر(
 ا و  ِمن َعُدمٍّ رم َسُبأٍل رم ذو ذلك  هي ا و ع

ع ِت  ا و  الطَِّبيِعيا ََ  ا و  ِمن اهلل املبِن عَّى ِعَّتٍح ِبَعَظ
َيةع  ِفعتُل الطااعات، متهك الهَّمات معىن ا )ت

 ا و  ِمن غَِي اهلِل فيَا   ًَرقتِدر عَّي    ا اهلل 
 األمثَّة التاليةع ع اُذكه نوع ا وِ   2 
ِه َاوفاِ ِمن الَغَهِق. -ر  َرُجل تَرَهك النُّ ماَل   الَبحت

يَب  مبِاِئب   ندِس  مرهَِّ . -ب ِِ بَِ لَِقلتِ الَو ِّ َاوفاِ ِمن ر  ًُ  َرجٌل ًَدت
ِد َاِميّلهتا. -ج  فتاٌي تَتْاَم    ِحجا ا َاوتفاِ ِمن نَرقت
اِر 3  َا ُْح ؟ع رَىن اهلل سبحانَ  عَّى ُع  املساِجد، فِبَح َمَ َد
هِج فاِئَدِي ِمن كلِّ َملِيٍل  اا ًَّيع4   ع اسَتلت
 .َّخص حص مس خس حس جس ُّ  اال اهلل تعااع  -1

رَيِتك مرا حتروال بِر  بيننرا مبرني عكا  ِمن ُمعراي الهَّسروال   -2 الََّّْرحا ا ِسرح لنرا ِمرن َا)ت

 «.َمعاِ يك 

َيِة ِمن اهلِل َمنت َِلة5  ة. ع لَّتَلوِ  ما )ت ََ  َعِظي

َِْا. -  اُذكه ََّلََِة ِمن األسباب املوِ ََّة  لي
 



خ(146)الدَّرسخالّراِسعخوالثَّالثونخ
خ﴾خ...خاآلية حي جي  يه ىه مه باب:خقولخاهللختعالى:خ﴿

ررررَي النارررراَ   -4 ِِ ررررعتِف الَيِقررررنيع ر  تُرهت َِ رررري اهلل عنرررر  مهفوعرررراِع)   َّ ِمررررن  عررررن ريب سررررعيد ِر
تِرررَك اهلل،   َّ رِاتَق اهلِل    ُْح عَّرررى مرررا  ًُرحمت رررَدُهح عَّرررى رِاتِق اهلِل، مر  تَرررُدمَّ ََ ِبَسرررَلِط اهلِل، مر  حت

، م  ًَرُهمَُّّ َكهاِهَية كارٍَِّ (  ٍِ ُِ َحهًِ  .(147)جيهَُُّّ ِحهت
َََس  -5 ري اهلل عنْراع ر َّ رسرواَل اهلل  رَّاى اهلل عَّير  مسرَّاح  راالع) َمرن الرَت معن عائ)رة ِر

َِرى الناراِ  ِبَسرَلِط  َس ِر ََ رى عنر  الناراَ ، مَمرن الرَت َي اهللُ عنر  مرِر ِِ َِى اهلِل ِبَسَلِط الناا  َر ِر
 رماَّ ابن حبا     حيح . (148)اهلِل َسِلَط اهللُ عَّي  مرسَلط عَّي  النااَ  ( 

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

، مهو َكَااُل ا اا ِ  الَيِقني دُّ ال)َّكا ِِ 
َدُهح ََ ُ َهُهح مر  حت  َت)ت

ََسَ   إَََّبَ  اِلتَت

خع ناِص خالدَّرس:

خأوَّاًل:خِتنخعالتاتخض ْعِفخاإليماِن:
رررا الناررراِ  مبرررا  -1 رررَي الناررراَ  ِبَسرررَلِط اهلِل، ريع ر  تُررررحمتََِه رِِ ِِ ُْح ر  تُه رررِلُط اهلَل. فتُرررواِفَق ًُست

ررا عنررَدهحَ مذلررك ألنَّرر    ًَرُقررحت بِالَقَّتررِب تَرعتِظرريُح اهلِل  عَّررى ِفعتررِل املعاِ رري َاوتفرراِ مررنْح رم َرجرراِي لَِ
                                           

 ( ِمن رهدا  الدَّر ع146)
َِعتِف ا ااِ .ر  ًدُكَه ال -   طااِلُب بعع َعّلماِت 
ا النااِ . -  ا اهلِل عَّى رِِ  ر  ًستَرنتَتَج  َهَي َتقِدمي رِِ
ا اهلِل. -  ا النااِ  عَّى رِِ  ر  ًُورَِم الطااِلُب ُ وراِ لَِتقدمي رِِ

 (.5/106( رماَّ ربو نعيح   " اِلَّية " )147)

 (.276( ر ح )1/510( رماَّ ابن حبا  )148)



ا ا اِل . ا امللَّوق عَّى رِِ  م جّللُ ، فهََه رِِ
ررررُ ه النارررراَ   ذا رعطَرررروتَك َ رررريتّلاِ  -2 ررررَدُهح عَّررررى رِاتِق اهلِل، ريع َت)ت ََ متَرنتَسررررى اهلَل عرررر َّ  مر  حت

تَرَد ِّل   اِلقيقررة. فالواِجررب ر  ً ررو  القَّررُب ُمَعََّّقرراِ  َُ َُعتِطي مالررر مجررلَّ، فرراهلل سرربحان  هررو الررر
َه النارراِ   برراهلِل، حاِمررداِ لرر ، فالنارراُ  َسررَبٌب ماملسرربُِّب هررو اهلل املتَدررهِّم بِررالهااق. م  ًُنررا  ذلررك ُ رر ت

ررارما َسررَبباِ    ًِررااِل املعررهم ، كَررا بِالرردُّعاي رم املرراال ِلَ رروتِ  اهللِ  ح فَِ ِْ  سرراق رِات َررك عَّررى رًررِدً

 .(149)...« َمن َ َنأَل  ليُ ح َمعهمفاِ ف اِفُّلوَّ ع اال 

مر  َتُدمَّْح عَّى ما   ًُرحمتِتك اهلل، ريع تَرُداُّ الناراَ َ أل رح َمنَرُعروك َ ريتّلاِ   ًُرَقردِّرتَّ اهللُ  -3
ِْح، لو  دَّرَّ   اهللُ لك َلساَ    ليك، مل ن ما  اي اهلل كا ، مما   ً)أ   ًَُ ن.لك عَّى رًِدً

ْنِع: خثانياً:خاهللُخسبحان هخهوخالُمرذ ف  ُِّدخبِالع طاِءخوالم 
اهللُ سبحان  هو املتَدهِّم بِالهااق مالَعطاي ماملنأل، مكلُّ ما جيهي   هدا الَ وتِ  ِبَق ائِ  مَ َدرَِِّ. 

. ف ررح ِمررن  نسرراٍ  فررإذا  َرردَّر لَِعبتررٍد رِات  ٍِ ُِ َحررهًِ ررَُّ ،   ًَدفَرُعرر  ُكررهتَُّ كررارٍَِّ م  جيررهَُّّ ِحررهت ِِ  رراِ َفَسَي

ررَتِطيعوا  ا ذلررك َسررِبيِّل،  رراالع ماعتََّررح ر َّ َحَسررَدَّ النارراُ  محرراملوا َمنتررأَل رِاتَق اهلِل عنرر  فَّررح ًَست

ٍي   ًَرنرتَدعوَك   ا ِب)َ  ََعوا عَّى ر  ًنَدعوك ِبَ)يت عروا األُمََّة لو اجَت ََ َت ٍي  د كَتَب  اهللُ لرك، ملرو اجت يت
ٍي  د َكَتَب  اهللُ عَّيك  ٍي   ًَُ هُّمك   ا ِبَ)يت  .(150)« عَّى ر  ًَُ هُّمك ِبَ)يت

فَرررن حتقررر  ذلرررك   حيَرررد النرررا  عَّرررى راق اهلل م  ًررردا ا َّررر  عَّرررى مرررا   ًحمتررر  اهلل، برررل 
عتَد عَّي    رمه مًن  ممنياَّ.  ًدوض رمهَّ  ا اهلل، ًم

خثاً:خث م اُتختذ ْقِديِمخِرضاخاهلِلخعلىخِرضاخالّناس:ثال
ررا َربِّرر  بِِنيَّررٍة  رراِمَ ٍةَ فسررعى  ا ِفعررل الطااعررات ماجتنرراب الهَّمررات م     ذا إَّررب العبررد رِِ

َهَي مالنَِّتيَجةع  َغِ َب عَّي  الناا  فإ َّ الثََّ
 ر َّ اهلَل ًَرهتِى عن  فْو سبحان  ركَهُا األكَهِمنَي. -1

                                           
 (.1672ربو مامم به ح )( رماَّ 149)

 (.2516( رماَّ الَتمدي به ح )150)



ي عن  النااَ ، مذلك مبا ًُرَّتِقي    َّرو ح ِمرن الهِِّرا عنر  م بَّتِر ، كَرا  راال  ر َّ  -2 ِِ اهلَل ًُه
 [.96]مهميع  َّ ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ تعااع 

ِطخاهلِل:  َ خرابعاً:خُعقوب ُةخط ل ِبخِرضاخالّناِسخِبس 
ُْح عَّررى تَرررهتِك الواِجبررات ررا النارراِ  ِبَسررَلِط اهلِل فَرروافَرَق مِفعتررِل الهَّمررات فررإ َّ اهلَل  َمررن إََّررَب رِِ

 ًُعاِ ُب  بأمًهنع
نيا ماآلِاَهي، مذلك هو ا سها  املِبني. -1 َلط عَّي    الدُّ  ر َّ اهلَل سبحانَ  ًَست
ِْح مرِذَِّتْح ل . -2 ِلط عَّي  النااَ ، مذلك ِبَدمِّ  ر َّ اهلَل سبحانَ  ًُست

را ا راِل  فيِجب عَّى املسَِّح ر  ًَرعتََّح ر َّ العاِ َبَة  رن إََّرَب رِِ ََ نيا ماآلِارَهي ِل يَدَي   الدُّ َِ اِل
ررا  ررن إََّررب رِِ ََ نيا ماآلِاررَهي ِل رريَِّّلة   الرردُّ ررَدَّ م  ت رسررَلَط امللَّررو ني، مر َّ العاِ بَررَة السَّ ُسرربحان  َمحت
رري اهلَل، سررواي َسررِلط امللَّرروق ر ِِ ا امللَّررو ني ِبَسررَلِط ا رراِلِ  سرربحان ، فعَّيرر  السَّررعي فيَررا ًُرهت

ي. ِِ  َر

خاألسِئل ة:
َي النااَ  ِبَسَلِط اهلل (. ع عن ريب سعيد 1  ِِ َِعتِف الَيِقنِي ر  تُه  مهفوعاِع)   َّ ِمن 
َِعتِف ا ااِ  ؟ - َِى النااِ  ِبَسَلِط اهلِل ِمن عّلماِت   ِ َ كا  إَََّب ِر
را اهللِ 2  ِبَسرَلِط النارا . فَرا  ع لََّلَيت  رهاٌت عاِجََّرة مآِجََّرة، مِمرن رعظَرِح ا رَِي إََّرب رِِ

  هات  ؟

ررا النارراِ  ِبَسررَلط اهلل فَرروافَرَقْح عَّررى تَرررهتِك الواِجبررات مفعررل الهَّمررات، 3  ع َمررن إََّررب رِِ
 فإ َّ اهلل ًُعاِ ب  بأمًهن. اذكهَها ؟

رررى الناررراِ  4  َِ رررى اهلل ِبَسرررَلِط النارررا ، مَمرررن إََّرررب ِر َِ ع اذكررره ِمثرررا ِ ِل رررلِّ َمرررن إََّرررَب ِر
 هلِل.ِبَسَلِط ا
 



خ(151)الدَّرُسخالّساِبعخوالثَّالثونخ

خ﴾خاآلية...  جم هل ملباب:خقولخاهللختعالى:خ﴿خ

ا لِغَرَيتِ اهلِل  رَدَّ، مَمرن َ رَهفَْ ا هلِل َمحت التَّوكُّل ِعباَمٌي  َرَّتِبيَّة ِمن رفَ ِل الِعبامات الر جِيرب َ رهتفُْ
َهَك.  فَقد ر ت

 .[23 املائدي ع] َّ مم خم حم جم هل مل ُّ  اال اهلل تعاالع  -1

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ م ولرررررر  تعررررررااع  -2

 .[2األنداال ع ] َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ

خت عاِنيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

ررروًُِع ما عِتَررراُم عَّرررى اهلل َمرررأل ِفعترررِل األسرررباِب امل)رررهمَعة رم  الترَّوَكُّل هرررو الترَّدت
 املباَحةِ 

ُي ا و  ِمن  َمِجََّتت  ُرَُّو ُح  اهللِ الَوَجُلع ِ دَّ

خع ناِص خالدَّرس:

خأوَّاًل:خالرَّوكُّلخش ْ ُطخفيخِصحَّةخاإليماِن:
ررل عَّيرر  محررَدَّ، مجعََّرر   ررل ِمررن رمجررأل رنررواع العبررامي، لرردا رمرره اهلل سرربحان  عبرراَمَّ بالتَّوكُّ التَّوكُّ

 .َّ مم خم حم جم هل مل ُّ  هإاِ   ِ حَّة ا اا  فقاالع 

خثانياً:خأقسامخالرَّوكُّلخعلىخغي خاهلل:

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع151)

 ر  ًُرَقهِّر الطااِلُب ر َّ التَّوكَُّل ِعباَمٌي  َِّبيٌَّة. - 
َم ر تساَا التَّوكُِّل. -   ر  حيدِّ
اَل األسباِب   ًُنا  التَّوكَُّل. -   ر  ًستَرنتِتَج ر َّ بَدت



رن ًَرَتوكَّرل عَّرى األمروات رم الغرائِِبني ال -1 ََ رِدُر عَّيْرا   ا اهلل. ك توَّكُّل   األمور الرر   ًَرقت
ِه. فْدا ِ هتٌك ركَل. ِت ، ِكِ)داي املًهِع مإَََّب النَّ    َجَّتِب املناِفأل مَمفتأِل امل ارا

رررُل عَّرررى امللَّررروِق فيَرررا ر رررَدَرَُّ اهللُ عَّيررر  ِمرررن رِاٍق، رم َمفترررألِ  -2 رذى مذرررِو ذلرررك ِمرررن  التَّوكُّ
 ا عِتَام عَّى األسباِب. فْدا ِ هتٌك ر تَغه.

مِمرن رمثَّرة هردا النَّروعع ا عِتَرام عَّررى الطَّبيِرب املراِهه   ُحِرواِل ال)ِّرداي، ما عِتَرام عَّررى 
ِه، ماعِتَرام الطاالِرب عَّرى املرداَكَهِي   النَّجراِح، مغرَي ذلرك  ِت ِمرن َكثَهِي اِيتِ  م ُروَّتِ  ِِلِواِل النَّ
ََُسبِِّب مهو اهلل. ََِّة عن الر  األمثَّة الر ً و  فيْا تَرَعَُّّ  الَقَّتِب بِاألسباِب تَرَعَُّّقاِ تاامااِ مأل الَغدت

خثالثاً:خاألخٌخباألسبابخالخينافيخالروكل:
  َّ األاَد باألسباِب مأل اعِتقام ر َّ املَسبِّب هو اهلل تعراا   ًُنرا  التَّوكُّرل، فإمراا املتروكَِّّني 

 -مررثّلِ  -كررا  ًأاررد باألسررباب مررأل ا عِتَررام عَّررى اهلل سرربحان . فدرري غرر مي رحررد    َررد 
ٌِ غَيَّ ، م  ًُرنتِقِ ذلك ِمن َتوكَُِّّ . مجيوا ر  ًُوكَِّل َ لت َِرهُِّ   لبس ِمرتَعنيت بالنِّيابَة عن    التَّ

  رمرروِر ُمنيرراَّ كبيررأل رم ِ ررهاي،   ًقرروالع توكََّّررت عَّيررك، بررل مَكََّّتتُررك، فإنَّرر  ملررو مَكََّّرر    البَريتررأِل 
 مال)ِّهاي فّل بُدَّ ر  ًَرَتوكََّل   ذلك عَّى اهلِل محَدَّ.

خرابعاً:خالرَّوكُّلخِتنخِصفاتخأهِلخاإليمان:
برررثّلث  ررردات تقت ررري كَررراال ا ارررا ،  -  اآلًرررة الثانيرررة  -اِ م رررَف اهللُ املرررحممنني حقاررر

 مهيع
ررا   القَّرروب ِمررن تعظرريح اهلل م جّللِرر ،  رراال تعررااع  -1  ُّ ا ررو  ِمررن اهلِل عنررد ذكررهََّ لَِ

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 .َّ نئ
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿اًِرررامي  ارررا ح عنرررد مسررراِع كرررّلا اهلل،  ررراال تعرررااع  -2

َية.. مهدا مل﴾ ِِ نُقِ باملع  يل عَّى ر َّ ا ااَ  ًً د بالطااعة ًم
وًُِع األُموِر  لي  مأل ِفعتِل األسباب،  اال تعااع  -3   مئ زئ ُّ  التوَّكُّل عَّى اهلِل محَدَّ تَردت

 .َّنئ

خاألسِئل ة:



 ع التَّوكُّل ِمن رفَ ِل الِعبامات مرعَّى َمقامات التَّوحيد.1 
 َعهِّ  التَّوكُّل. -ر

ِِِّ ذلك مبثاال.هل األاد  -ب  باألسباِب ًُنا  التَّوكُّل، َم
َح ما ًأيتع2   ع بنيِّ ُح ت
 (. )  َمنت توكَّل عَّى  احب  ل ر  ًَرهتاَُ   َمَلداِ  -1
 (. ) َمن اعَتَد عَّى الطَِّبيب   ُحِوال ال)ِّداي ِمن املهض -2
 (. )    َمن مكَّل َ لتِاِ   بَريتأِل ماٍر ل  -3
 َّت عَّى اهلِل   عَّيك ". َعَِّّل.ع حيها  والع" َتوكَّ 3 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ ع  ررررراال تعرررررااع 4 

 .[2األنداال ع ] َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ
  هدَّ اآلًَة َم تف اهلِل سبحانَ  املحمِمِننَي َحقااِ بَِثّلِث ِ داٍت تقَتِ ري كَرااَل ا ارا .  -

ْا. ِِّحت  م
 



خ(152)الدَّرسخالثّاِتنخوالثَّالثونخ

 فذ رذ و كَُّلوْاخ...خاآليةخ﴾ الّلهِخ اهللختعالى:خ﴿خو ع ل ىتابع/خباب:خقولخ

 [.64األنداال ع ] َّنب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ  ُّ  م ول  تعااع -3

 .[3الطّلق ع ] َّجب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ م ول  تعااع  -4
ربُنا اهللُ منِعترَح الوَِكيرل (  -5 ي اهلل عنَْا  راالع) َحست .  اهلرا  برهاهيح (88)معن ابن عبا  ِر

رد  رَّاى اهلل عَّير  مسرََّّح حرني  رالوا لر ع  ََّ  ُّ  ََّّى اهلل عَّي  مسََّّح حني رُلتِقَي   الناار، م اهلا  

]آال عَرررررررررررررررررررررررررها ع  َّمن خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل
 .(153)رماَّ البلاري مالنسائي   [173

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

ررررربك اهللُ مَمرررررن اترَّبَرَعرررررك ِمرررررن  َحست
 املحممِننيَ 

َدَّ كاِفيَك مكا  رتتباِعكِ   اهللُ َمحت

بُنا اهللُ   كاِفينا اهللُ  َحست
 املوَكُل  لي  رُُمور ِعباِمَِّ  نِعتَح الوَِكيل

خع ناِص خالدَّرس:

خأواًل:خاهللُخو ْحد هخكاٍفخنِِبيَّهخوالُمؤِتِنين :
ح  تل اهللُ سبحانَ  نَِبيَّ   رنَّ  كاِفير  مكراٍ  رتباَعر  املرحممنني  ا ًروا الِقيامرة. فَرَّترَيُ ن تَروكَُُّّْ

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع152)

َل  والع) حسبنا اهلل منِعح الوِكيل (.ر  ًرُ  -   بَرنيِّ الطااِلُب َف ت
 ر  ًُورَِم بعَع ُ َوِر التَّوكُّل عَّى اهلل. - 
 ر  ًستَرنتِتَج  هات التَّوكُِّل عَّى اهلل. - 

 (.603(، مالنسائي   " عَل اليوا مالَّيَّة "، به ح )4563( رماَّ البلاري به ح )153)



ح عَّي  محدَّع  .َّنب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ  ُّ  مَرغتَبتُْ

خثانياً:خح ْسبُناخاهللُخونِْعم خالو ِكيل:
رة الرر تُقراال عنرد الُ رهمب مال)َّردائِ  ََ ُة التَّدوًِِع ما عِتَام عَّرى اهلِل، مهري الَ َِّ ََ د، هي َكَِّ

 متدالُّ عَّى التَّوكُّل عَّى اهلِل   َمفتأِل َكيتِد األعداي.
رررل   ا عَّيررر ،  ررربُنا اهللُ منِعترررَح الوَِكيرررل ( ريع اهلل كاِفينرررا مُمتَرررو ِّ رُمورِنرررا، فرررّل ًُرَتوكَّ ممعرررىن ) َحست
مهرررو سررربحان  نِعتررررَح الوَِكيرررل. فعَّررررى املسرررَّح  ذا م ررررأل   ُكهبَرررٍة ر  ً ررررو   ررردًد الَُّّجرررروي  ا اهلل 
مالتَّوكُّل عَّي ، مًُ)هَع ل  ر  ًقوال هدَّ ال ََّة العظيَة، ماهلل سبحان   دًه، جميب، كاٍ  َمرن 

 توكَّل عَّي .
َِّّلي مالسَّّلا (ع َا ال ِْ  مهدَّ ال ََّة العظيَة  اهلا ا َّيّل   بهاهيح م َد ) عَّي

لررر  فرررأبوا، فرررإبهاهيح عَّيررر  السرررّلا  اهلررراع ملرررا معرررا  ومررر   ا عبرررامي اهلل محررردَّ    رررًهك  -
ف ساه ر نامْح، فجَعروا لر  حطبراِ مرِرهموا لر  نراراِ عظيَرة، مرلقروَّ فيْرا، فقراالع )حسربنا اهلل 
  ُّ منعح الوكيل(، فأجناَّ اهلل سبحان  ملا توكل عَّي ، مجعل النار بهماِ مسّلماِ عَّي ،  اال تعااع 

 [.69]األنبيايع  َّ مخ جخ مح جح مج حج مث
ََّد  - ا راَد ربو سديا  ًَرتَرَوعَّد بِالَق اي عَّي  معَّرى ر رحاِب  م اهلا نبيِّنا   َا . (154)ع َل
مر ررحاب ع) حسرربُنا اهللُ منِعتررَح الوكيررل (، فررَهمَّ اهللُ ربررا سررديا ، مرلقررى الهُّعتررَب    َرَّتبِرر ،  فقرراال 

ررا َتوكََّّرروا عَّيرر َا ررة مَ ررَهَ  اهللُ سرربحان  عررن املررحممنني َكيتررَد َعررُدمِِّهح َل   محررَدَّ،  رراال مَرَجررأَل  ا َم َّ
 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ تعررررااع

 جه ين ىن من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هن من

 [.174-173]آال عَها ع  َّ

خثالثاً:خث م  اُتخالرذَّو كُِّلخعلىخاهلِل:
 لَّتَّوكُِّل  هاٌت ِجَِّيََّة، ِمنْاع

 نَريتُل  بَِّة اهلِل. -1
هَّ  -2 ِت  متَأًِيِدَِّ.نَريتُل َمعونَِة اهلِل مَن

                                           
 .   نَّ  رسََّح عاا الدتِ مَحُسن  سّلُم   ( مهدا  بل  سّلا ريب سديا ،154)



 النَّجاُي ِمن ال)َّداِئِد مالُ همِب. -3
ِر. -4 َِّدت  راَحة الَقَّتِب مانِ)هاح ال

خاألسِئل ة:
ررررل عَّيرررر  بِثَررررواٍب عظرررريح. فقرررراال سرررربحان ع1  َِّ اهللُ َمررررن توكَّ  هئ مئ خئ حئ جئ ُّ  ع ارررر

 بَرنيِّ َج اَي املتوكَِِّّنَي.. َّجب
رربُنا اهللُ منِعتررَح الوِكيررل ( ِكَََّررٌة تُ 2  قررااُل عنررد ال)َّررداِئد، م ررد  اهلررا ا َّرريّل   بررهاهيح ع ) َحست

َِّّلي مالسَّّلا(. َا ال ِْ ََّد )عَّي  م 
َِْا ؟ -ر هي رم النَّتيجة ِلِ ََّيت ة، مما الثََّ ََ  م   ا  هدَّ ال ََِّة العِظي

ة. -ب ََ  اُذكه معىن هدَّ ال ََِّة الَعِظي
ررعَْا   ع جرراي  بررهاهيح عَّيرر  السَّررّلا ب مجترر  هرراَجه مابنْررا  مساعيررل م 3  رريأل مِم هررو ِر

َقَِّباِ  ا فَّسطني، فَتِبَعتت  راا  م َّة، مليس فيْا ِمن الَبَ)ه رَحد. م   واا لَّحياي فيْا.    دى ُمنرت
 مساعيرررل فقالرررتع ًرررا  برررهاهيح ... آ اهلل رَمرررَهك  ررردا ؟  ررراالع نعرررح.  الرررتع  ذ    ًَُ رررريِّعنا،   

)رَهب منر  رَجَعت، فَّح ًَُ يرِّعتْا اهلل تعاا، بل رجهى  رَهب منر  هري مَملردها ًم هلرا مراَي امر ا لَِت)ت
رررهات، مبرررىن  رررا ِمرررن الثََّ رررة َ رررهَّفْا اهللُ عررراِمَهِي بالنارررا  مَرَا َْ النارررا   ا ًومنرررا هررردا. مر ررربحت َم َّ

  بهاهيح م مساعيل ) عَّيَْا السَّّلا ( الَ عتَبَة فيْا.
ا ًَّيع - َا َِّة رِجب ع    ِوي هدَّ الِق
 هاَجهع"  ذ    ًَُ ياعنا اهلل " ؟عّلا ًُدالُّ  َروتال  -ر

 لَّتَّوكُّل عَّى اهلِل  هات َجَِّيََّة. اُذكه ََّلَاِ ِمنْا. -ب



خ(155)الدَّرسخالّراِسعخوالثَّالثونخ
خ...خاآلية﴾ الّلهِخ ت ْك  خ باب:خقولخاهللختعالى:خ﴿أ ف أ ِتُنواْخ

َتِرر  ِمررن الهَّمررات  ررِه اهلِل، مالُقنرروط ِمررن َرمحت ررُن ِمررن َم ت َِة لِتوِحيررد الَعبتررد، فعَّينررا ر  اأَلمت نِق َُ الررر
 ذَدر ِمن ذلك كَِّّ .

 َّ مت زت رت يب ىب  نب مب زبرب يئ ىئ ُّ  رررررررررررررررررراال اهلل تعررررررررررررررررررااع  -1

 [ .99]األعها ع 
 [.56]اِلجهع  َّ زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّ م اال تعااع  -2

ررري اهلل عنَْرررا، ر َّ رسرررواَل اهلل  رررَّاى اهلل عَّيررر  مسرررَّاح ُسرررِّلل عرررن  -3 معرررن ابرررن عبرررا  ِر
ِه اهلِل (   .(156)ال بائه، فقاالع) ال)ِّهك باهلل، مالَيأُ  ِمن َرمتِح اهلِل، ماألمتن ِمن َم ت

رِه  -4 رن ِمرن َم ت ي اهلل عن   االع) ركَل ال بائِهع ا  هاك باهلل، ماأَلمت معن ابن مسعوم ِر
 رماَّ عبد الهااق. (157)هلِل، مالُقنوط ِمن رمحة اهلل، ماليأ  ِمن َرمتِح اهلل ( ا

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 

 َعَدُا ا وت ِ  اأَلمتن
ُه اهللِ  َتِدرٍ  َم ت َد َع ًٍِ  ُمقت ُدَّ ل  َرات ِتدراُج اهلِل لَِعبتِدَّ العاِ ي بِالنرَِّعِح   َرات  است
 اهلاِل و  ا اِسهم 

ِتبتعاُم الَدهَِج ماليأُ  من  ًَرقتَنط  الُقنوطع است

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع155)

َِت  ِمن رعَظِح الدُّنوب. -  ِه اهلِل مالقنوط ِمن َرمحت َن ِمن َم ت  ر  ًُربَرنيِّ الطااِلُب ر َّ األمت
َّ  ا اهلل بني ا و  مالهَّجاي. -  هَح الطااِلُب ما ًنبغي ر  ً و  عَّي  املحمِمن   َسَيت  ر  ًَ)ت
ِه اهلِل. -  ِن ِمن َم ت  ر  ًُورَِم ُ وراِ ِلأَلمت

 (.106(، به ح )1/71( رماَّ الب ار )ك)ف األستار( )156)

 (.19701( رماَّ عبد الهااق   املِنف حدًو ر ح )157)



َِّوابِ  ال االُّو   امللِطّلو  إَهًَِ  ال

خع ناِص خالدَّرس:

خأوَّاًل:خِشدَّمخالو ِعيدخلآلِتِنينخِتنخت ْكِ خاهلل:
 جيب عَّى العبد ر  ً و  اائداِ ِمن ربِّر ، جمانِبراِ لَّردُّنوب ماملعا ريَ فراهلل سربحان   ردًد
رر  ذم انِتقرراا. مَمررن مسَّررأل اهلل عَّيرر  بررالنِّعح ما ررَيات مهررو ُمِقرريٌح عَّررى  ررن عِرراَّ، عً  ََ العقرراب ِل
ر   املعا يَ آمٌن ِمن ِعقاب اهلل مَغَ ِب  فردلك اسرِتدراج لر ، فرّل ًرأَمن ر  ًأاردَّ اهلل رارد عً 

-44]القَّرررحع  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ  ُمقتَرررِدر،  ررراال تعرررااع
45.] 

ِه اهلل ِمن رعَظح الدنوبَ ألنَّ  ًُرحَممِّي  ا التَّسراهل بالهَّمرات، ملردا م رف فاألمن مِ  ن َم ت
 اهلل رهََّ  بأ ح رهل ا ساَرِي ماهلّلِك.

خثانياً:خِشدَّمخالو ِعيِدخلِلقاِنِطينخِتنخر ْحم ِةخاهلِل:
َنَط ِمن رمحِة اهلل، فْو سبحان  تَروااٌب  جيب عَّى العبد  ذا م أل   َذنتٍب متاب من  ر    ًقت

 حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  ُّ رِحيح،  اال تعااع 

[.53]ال مهع  َّمت خت  

َتبتِعد الَدهََج، فْو سبحانَ  َ ِدًه، جميٌب الدََّعوات،   ًُرعتِج ُ  ٌي م ذا م أل   ُكهتبٍَة فّل ًَست َّ َ يت
َرررة اهلِل ِمرررن رعظَرررح الررردُّنوبَ ألنَّررر  ُسررروتي ظَرررنٍّ بِرررَهبِّ  رررَاي، فرررالقنوط ِمرررن َرمحت   األرض م    السَّ

َِّواِب.  العاملني. ملدا َمَ َف اهللُ رهََّ  بأ ح رهل ال َّّلال الدًن راطأما إَهًَِ  ال

ْوِفخوال َّجاِء:  َ خثالثاً:خالُمؤِتنخي ِسيُ خبينخال
 ا اهلِل بني ا و  مالهَّجاي، فّل ًُرَغَِّّب جانِرب ا رو  فيقرأل   كبرَيي الُقنروط  املحمِمن ًِسَي

ررن ِمررن م رره اهللَ بررل ً ررو  بينَْررا   ِمررن رمحررة اهلل، م  ًُرَغَِّّررب جانررب الهجرراي فيقررأل   كبررَيي األمت
 اهلِل، كاِنرراحني لَّطاررائِه، فْررو ارراِئف ِمررن َربِّرر  راٍج ََوابَرر .    َم َررأل   َذنتررٍب اررا  ِمررن ِعقررابِ 

 [.57]ا سهايع  َّخف حف جف  مغ ُّ م   فَرَعَل إاَعِة َرجا ََواَب اهلِل.  اال تعااع 
نيا ماآلِاَهي.  هدا هو الواِجب عَّى املحمِمن، مب  حتِل السَّعاَمي ل    الدُّ



ٌُّنوب: باِئ خال خرابعاً:خالرَّحٌي خِتنخك 
نيا  رَي اهللُ بر ، متَرَهتَّرب عَّير  َحرد    الردُّ ِِ رم  (158)ال بائِهع مجأل كبرَيي، مهريع ُكرلُّ َذنترٍب ُع

رِي  اراٍ ، مُرِلِرَ  بِر  َمرن (159)َمِعيٌد   اآلِاَهي، رم تُرُوعَِّد عَّي  بََِّعتَنٍة  ، رم َغَ ٍب، رم ناٍر، رم نَردت
 ع) رنا بَهِيٌي  َّن فَرَعل كدا مكدا (. اال في  
ي اهلل عنَْا مرَه ابن مسعوم ممِ   ، مهيعن الَ بائِه ما ذُِكه   حدًو ابن عبا  ِر
َي اهللُ ب . -1 ِِ  ال)ِّهك باهللع مهو ُمناٍ  لَّتَّوحيد، مركَل الَ بائِه، مرعَظح َذنتٍب ُع
ررررِه اهلِلع مَهررررا ِمررررن الهَّمررررات  -2 ررررُن ِمررررن َم ت املنقِررررة اليَررررأُ  مالُقنرررروُط ِمررررن رمحررررِة اهلل، ماأَلمت

 لَّتَّوِحيد.
يررأِل الَ بررائِهَ لي ررو   َّررن َمَعررَدَّ اهللُ تعرراا بقولرر ع َِ  مك  ُّ    َّ عَّررى الَعبتررِد ر  ً ررو  جمَتِنبرراِ ِ

]النسررررررررررررررررررررايع  َّنن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
31.] 

خاألسِئل ة:
 ِ ل بني العبارات   العَوم )ر( مما ًناسبْا   العَوم )ب(عع 1 

 العَوم )ب( العَوم )ر(
ُه اهلِلع -1  استبعام الدهج ماليأ  من  - َم ت

رررَي اهللُ بررر  متهتَّرررب عَّيررر  حرررد    الرررد نيا رم   - الُقنوُط ِمن َرمحتَِة اهللع -2 ِِ كرررلُّ َذنترررٍب ُع
 َمِعيد   اآلاهي

اسرررتدراج اهلِل لَِعبترررِدَّ العاِ ررري بِرررالنرَِّعح   راررردَّ رارررَد َع ًِرررٍ   - الَ ِبَيَيع -3
َتِدرٍ   ُمقت

ُط الناا ِ َبطُه  -  َت  اِل ِّ مَغ
َِت  ِمن رعَظح الدُّنوب. َعَِّّل ذلك.2  ِه اهلِل مالُقنوط ِمن َرمحت  ع اأَلمتُن ِمن َم ت
 ع املحمِمن ًِِسَُي بني ا و  مالهَّجاي. مجيَعََّْا ل  كاِناَحنيت لَّطاائه.3 
ِِِّ رَََه تَرغتَِّيب كلِّ ماِحٍد عَّى اآلَاِه. -ر  َم

                                           
 ( كالسَّه ة مال انا.158)
 ( كالها وي مركل الهِّبا.159)



 لتَرغتَِّيِب ا و  عَّى الهَّجاِي مآاه لِتغتَِّيِب الهَّجاي عَّى ا و .رمرِم ِمثا ِ  -ب
َي اهللُ ب  ؟4  ِِ  ع ما رعَظح َذنتٍب ُع



خ(160)الدَّرس:خاألرب عونخ

ُ خعلىخأقداِرخاهللِخ خباب:خِتنخاإليماِنخباهلِلخالةَّبذْ

ُه ِمررن رعظَررِح املنرراااِِل الررر َحررعَّ عَّيْررا ا سررّلا، م ررد ذَكررَهَّ اهلل   َِّرربرت ِكتابِرر    ركثَررِه ِمررن   ال
رعاِ، مجعرَل اهلل سربحان  جر اَيَّ ِمرن رعظَرِح اِر اِي، كقولر  تعرااع  ِِ ِعني َموت  مت هب مب ُّ ِتست

 ، ماِ َُع مالتََّسلُّط مذُوَها ِمن الهَّمات املناِفَية ِل َااِل التَّوحيد.[10]ال مهع  َّ هث مث هت
 .[11التغابن ع ] ٍَّّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي ُّ  اال اهلل تعااع  -1

َِى مًَُسَِّّح. ا ِمن عنِد اهلِل، فيَرهت يَبة فيَرعتََّح ر َّ ِِ يُب  امل ِِ   اال عَّقَةع هو الهَُّجُل ُت
ي اهلل عنر ، ر َّ رسرواَل اهلل  رََّّى اهلل عَّير  مسرََّّح  -2 م   حيِ مسَّح عن ريب هًههي ِر

ٌهع الطَّعتُن   النََّسِب، مالنِّياَحُة عَّى امليِّت (   .(161) االع) اََنتا    الناا  َها  ح ُكدت
ررَهَب ا رردمَم، مَ رر َّ اِيرروَب، مَمعررا  -3 َِ مهلَررا عررن ابررن مسررعوم مهفوعرراِع) لرريس ِمناررا َمررن 

 .(162)ِبدعتوى اِاِهَِّيَّة ( 

خت عانيخالُمف دات:
ِلم ة  ت عناها الك 
 ًَُسَِّّح لَِق اِي اهلِل مَ َدرَِّ  ًُرحمتِمن بِاهلل
ِد  َرَّتَب  ْت نيا ُهِدى   ًَر ا فاَت  ِمن الدُّ َا ِت  ع َِقيناِ  اِم اِ ًُرَعوِّ    َرَّتِبِ  ًم
َال الهَّر  ِمن الثرَّوتب اُِيوب  مجأل َجيتب، مهوع َمدت

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع160)

َِّلتِ  -   .ر  ًُربَرنيِّ الطااِلُب َفِ يََّة ال
َِّلتِ الثَّّلَة. -   ر  ًُورَِم رمِثََِّة عَّى ر ساِا ال
 - . َِّلت  ر  ًُناِ َ  األعَااَل املناِفَيَة لَّ

 (.67( رماَّ مسَّح به ح )161)

 (.103(، مرماَّ مسَّح به ح )1297( رماَّ البلاي به ح )162)



خع ناِص خالدَّرِس:

خأوَّاًل:ختعنىخالةَّْبِ خوأقساُته:
. مَ رررهتعاِع هرررو َحررربتُس الرررنرَّدتِس عرررن اِررر َِع، مالَِّّسرررا  عرررن  َِّرررل لغرررةع هرررو اِلررربتُس مالَ رررفُّ ال

 ماِوارِِح عن َلطتِح ا دمِم مَ  ِّ اِيوِب مذوَِها.التََّ) ِّي مالتََّسلُِّط، 
َِّل  ا َّلََة ر سااع نَقِسح ال  ًم

َِّررّلي   رم اهتررا بأركا ررا  -1 َِّررل عَّررى   اَمررة ال ُه عَّررى الطااعرراتع مهررو رفَ ررَّْا، كال َِّرربرت ال
َِّل عَّى ِبهِّ الواِلَدًن، معَّى ارِتداي اِلجاِب، مغَي ذلك.  مماجباهتا، مكال

ًَة املن هاِت، مغَي ذلك. -2 َِّل عن مساع املعاِا ، مُرلت َِّل عن املعا يع كال  ال
َِّرررل عَّرررى املِررراِئب   الرررنَّدس رم األهرررل رم املررراال، مهرررو  -3 َِّرررل عَّرررى ر رررداِر اهللع كال ال

 املهام   هدا الباب.

ُ خس ب ُبخِلِهداي ةخالُقلوِب: خثانياً:خالةَّبذْ
رررَل ماحَتَسرررب  َِ رررا ِمرررن  َرررَدِر اهلِل ف ررريَبٍة   ندِسرررِ  رم مالِررر  رم َملَرررِدَِّ فَعَِّرررَح ر َّ ِِ ِمرررن ُرِ ررريَب مب
نيا ُهرردى    َّبِرر ، منُرروراِ مراحررة،  ررا فاتَرر    الرردُّ َا رر  اهللُ ع َِ ررََّح لَِق رراِي اهلل، َعوَّ َتست ماسررتَرهتَجأل ماست

َِقينرراِ  رراِم اِ، م ررد تَِّررُف عَّيرر  مررا  حي ُّ كررا  ُرِاررَد منرر  رم اررَياِ منرر ،  رراال تعررااع   مإَُأنِينَررة ًم

 .َّيي ىي مي خي
رخِتنخِخةاِلخالجاهِليَّة:  ٌ خثالثاً:خُوجوبخالح

  اِلدًو األماال رنَّ  سيبقى   الناا  َاَِّتا  ِمرن ِاِراال اِاهَِّيا رة،  تِل الهَّسوال 
ررِه األ ررغه الرردي   تررهِج ِمررن ِمََّّررة ا سررّلا، م  ًسررََّح منْررا   ا َمررن َسررَََّّ   مَهررا ِمررن رنررواع الُ دت

 اهلل، مَهاع
ُْح  -1 ْا، كقوالع آال فرّل  لريس َنَسربُر ِِ الطَّعتُن   النََّسِبع مذلك ِبَعيتِب األنساِب متَرنتِقي

حاِ هلح.  ِجياداِ، َذمااِ مَ دت
ُِّررهاحم عنررد املِرريبة، رم تعرردام  -2 َِّرروت بِالُب رراي مال النِّياَحررة عَّررى امليِّررتع مذلررك ِبَهفتررأل ال
ِئل امليِّرت عَّرى سربيل اِر َِع مالتََّسرلُّط عَّيرر ، كقروال رم م املترو  عرن مالِردهحع" َمرن الرردي ف را

ًُرنتِد  عَّينا بَرعتَدك " َجَ عاِ عَّي . مما َعََِّوا ر َّ اهلَل هو الهاااق الدي ت دا ل ِبهِاتِق ِعبراِمَِّ،  راال 



 [.6]هومع  َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّ تعااع 
را تُرو   برهاهيح ابرن رسرواِل اهلل  َا ِ ماِل تِ  فّل ًُّلُا عَّير  الَعبترُد. فدري اِلردًو َل أُل الَعنيت رماا َممت

  )  م ناا عَّى ِفهاِ ك ًا  بهاهيح ل منو ،  َ َمأل، م  َّ الَقَّتَب لََيحت َ لََتدت  .(163) االع)   َّ الَعنيت

خاِرخاهلل:رابعاً:خِتنخاألعمالخالُمناِفي ةخلِلةَّْبِ خعلىخأقد
ِا ررل  بررنيَّ  ناِفَية لَّ َُ ررن َم َررأل   األُمرروِر التاالِيَررة الررر ََ   اِلرردًو الثارراين الَوِعيررَد ال)َّرردًد ِل

 عَّى ر داِر اهلل، مهيع
 َِهتُب ا دمِمع ًعِن عند املِيبةَ َج عاِ عَّى امليِّت مَتَسلُّطاِ. -1
 و  جيو حَ َجَ عاِ عَّى امليِّت.َ  ُّ اِيوِبع َجَهَت عاَمي اِاهَِّيَّة ر ح ًَُ)قُّ  -2
َِّ َلطترررُح ا ررردِّ مَ ررر ُّ اِيررربَ ألنَّررر  الغالِرررب ِفعتَّررر  عنرررد اِاهَِّيَّرررة، ملرررو فَرَعرررَل بِبررراِ ي  - مُاررر

ِي. ْت  اَِسِد رم الثِّياب َلَدَال   النرَّ
ُب امليِّررت مالرردُّعاي بِالَوًتررِل مالثُّبررورِ  -3 ، كقرروالع ماَمًتررّلَّ، الرردُّعاي بِررَدعتَوي اِاِهَِّيَّررةع ًعررِن نَرردت

هَّ. ْت  مانقطاع َظ
َِّ الهَّسرروال  ثرتَُّرر   مَارر َِ هرردَّ األمررور بالرردِّكهَ أل ررا غالِبرراِ مررا ت ررو  عنررد املِرراِئب، م  ا ف

ٌََّة عَّررى التََّسررلُِّط عَّررى  َِ ررَت ررب الطَّعرراا. مهرردَّ األُمرروِر ِمررن الَ بررائِهَ أل ررا ُم)ت ررَه األماين مفًه َكست
َِّررلتِ ال ، مَعررَدا ال ررِ ، م تررّلِ  املررااِل ِبَ)رر ِّ الثِّيرراِب الررهَّبِّ واِجررب، ما ِررهار بِررالنرَّدتِس ِمررن َلطتررِح الَوجت

 ممت ًِِقْا، مالدُّعاِي بِالَوًتِل مالثُّبوِر مالتََّسلُِّط عَّى َ َدِر اهلِل تعاا.

خاألسِئل ة:
عاِ 1  ِِ َِّلتِ   كتاب  العً     ركثه ِمن ِتسِعني َموت  .ع حوَّ اهللُ تعاا عَّى ال
َِّل لغة مَ هعاِ. -ر  َعهِّ  ال

ِاابًهن بدليٍل ِمن القهآ  ال همي. -ب ه ال  بنيِّ ِعَظح َرجت
ٌه عَّرى ر ردار 2  ٌه عرن املعا ري، مَ ربرت ٌه عَّرى الطااعرات، مَ ربرت َِّل َّلََة ر سااع َ برت ع لَّ

 اهلل تعاا.
َح الدي ًُنَسب  لي  كلُّ مثااٍل فيَا ًَّيع -  حدِّم الِقست
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َِّل عَّى َمف -  (.  000000000000000)  اِي َرَحِد الواِلَدًنال
َِّل عَّى ِ ياا رم ا  -  (.  000000000000000)   ال
َِّل عَّى الدقه ماملهض -  (.  000000000000000)   ال
َِّل عن مساع املعاِا  -  (.  000000000000000)   ال
 .َّيي ىي مي خي حي ُّ    ع بنيِّ معىن  وال اهلل جل معّلع3 
ِ منَْا مبا مساها ِب  رسواُل اهلل 4   .ع رمامك َاََِّتا  ِمن ِاِاال اِاهَِّيَّة. َسحِّ ُكّلا
ُِّررهاحم عنررد املِرريبة، رم تعرردام َف رراِئل امليِّررت عَّررى سرربيل اِرر َِع  - َِّرروِت بِالُب رراي مال َرفترأُل ال

 (.  000000000000000مالتَّسلُّط. )
ُِْا. ) -  (.  000000000000000َعيتُب األنساِب متَرنَرقُّ
ََِهب ا دمَم، مَ  َّ اِيوَب، مَمعا ِبَدعتوى اِاهَِّيَّة (.ع  اال 5   ع) ليس ِمنا َمن 
َِّ الهَّسوال  -  هدَّ األمور بالدِّكه مأل ُمجوِم رمِثََّة راهى  اَََِّة ؟ َعَِّّلع   َا
 
 



خ(164)الدَّرس:خالحاِديخواألربذ ُعونخ
خ خعلىخأْقداِرخاهللِختابع/خباب:خِتنخاإليماِنخبِاهلِلخالةَّبْخ

ررري اهلل عنررر ، ر َّ رسرررواَل اهلل  رررََّّى اهلل عَّيررر  مسرررََّّح  ررراالع)  ذا ررام اهللُ  -4 معرررن رنرررس ِر
نيا، م ذا ررام ِبَعبترِدَّ ال)َّرهَّ رمَسرَك عنر  ِبَدنتبِر  حر  ًُروا  بِر   رَل لر  الُعقوبَرَة   الردُّ ِبَعبتِدَّ ا ََي َعجَّ

 .(165)ًَروتَا الِقياَمة ( 
م رراال النَّرر ا  ررََّّى اهلل عَّيرر  مسررََّّحع )   َّ ِعظَررَح اِرر اِي مررأل ِعظَررِح الررَبّلِي، م  َّ اهلل تعرراا  -5

َِي، مَمن َسلَط فَّ  السََّلط (  َي فَّ  الهِّ ِِ ََن َر   .(166) ذا رحبَّ  َروتماِ ابَتّلُهح، ف

خت عانيخالُمف دات:
 ت عناها الِكل م ة
 اهللُ ِب  املِاِئبَ ًُرنت اُِل  عجَّل ل  الُعقوبَة
 راَّه عن  ُعقوبََة َذنتِب  رمَسك عن  ِبَدنتِب 

 جِييُي ِب  ًَروتَا الِقياَمة ًُوا  ب 
ِي الَبّليِ  ِعَظُح اِ اِي مأل ِعَظح الَبّليِ   الثَّواُب ً ثُه مأل ِ دَّ

خع ناِص خالدَّرس:

: يذْ    َ خأوَّاًل:خعالت ُةخإراد ِمخاهلِلخِبع ْبِدهخال
رَهٍض رم َمروتِت َملَرٍد رم غرَي  ََ نيا، ك  ذا ررام اهللُ سبحان  بعبِدَّ ا ََي عجَّل ل  العقوبَرة   الردُّ
ا َ َدر من  ِمن الدُّنوبَ أل َّ العقوبات ُتَ دِّره السَّريِّّلات. فرإذا تعجََّّرت العقوبرة مكدَّره  ذلك، لََ

                                           
 ( رهدا  الدَّر ع164)

َُحمِمن ِمن َعّلَمة ا َِي ل .ر  ًُربَرنيِّ الطااِلُب  -   ر َّ الَبّلَي لَّ
نيا ماآلِاَهي. -  َِّلتِ   الدُّ تَرنتِتَج َفِ يََّة ال  ر  ًَست
َي بِالَبّلِي مبني َمن َسِلَط عَّي . -  ِِ  ر  ًُوااَِ  بني َمن ِر

 (.2396( رماَّ الَتمدي به ح )165)
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َهتتر  املِراِئب مالَبّلًرا حر  اهللُ  ا عن العبِد فإنَّ  ًُّلِ ي اهلَل سربحان  ملريس عَّير   َّْ َذنترٌب،  رد َإ
رٌةَ أل َّ َعرداَب  ََ نيا نَِقيااِ ِمن الردُّنوب. مهردَّ نِعت هَُج ِمن الدُّ  نَّ  لَُيَ)دَّم عَّى الَعبتِد عند َموتتِ ، لَِيلت

َوُ  ِمن َعداِب اآلِاَهِي. نيا رَهت  الدُّ

: ِمخإراد ِمخاهلِلخبعبِدهخالَي   خثانياً:خع الت ةخع د 
ذا   ًهم اهلل سبحان  بعبدَّ ا َي تهك عقوبت    الدنيا، حر  ًّل ري ربر  ًروا القيامرة مهرو  

 مغَور بسيّلات ، فيجاًا  مبا ًستحق  من العداب.

ِمخالب الء: خثالثاً:خر ْفُعخالدَّرجاِتخِبِشدَّ
نيا مار ا مِتحررا  ما بررِتّلي، مار املِررائب ماألكرردار، ًبتَّرري اهللُ سرربحان  عبررام َّ فيْررا. الرردُّ

اِ رم َكيتداِ م َل ماحَتَسب، كا  اِ اي عَّيْرا رعظَرح،  َا مكَََّّا كانت املِيبة عَّى العبد رعَظح ك
رن فَرَقرَد مجيرأل مالِر .  ََ ََن فقد مجيأل رهَِّ ، مَمن فَرَقد بعع مالِر  لريس ك ََن فَرَقَد ابناِ ل  ليس ك ف

اِل اهلل سبحان .  مهدا ِمن كَاال عتدت
ررَلما،  رراال  مِمررن عّلَمررِة  بَّررة اهللِ  َِ ِارراِلو  ف ع) لَّعبررد ر  ًَربتَتَِّيَرر ، فقررد ابرتتَِّررَي األنِبيرراي مال

ثَررررل م  َّ اهلل تعرررراا  ذا َرَحرررربَّ  َروتمرررراِ ابررررَتّلُهح (، م رررراال  ع) َرَ رررردُّ النارررراِ  بَررررّلِي األنِبيرررراي   اأَلمت
َثل (.  فاأَلمت

خرابعاً:خج زاءخالّ اِضيخبِالُمِةيب ةخوالّساِخِطخلها:
نْح الهااِي ممنْح السارااط، كَرا جراي   اِلردًوع تتنَروَّع  َِ رحوااُل الناا  عند املِيبة، ف

َي فَّ  الهِِّا، مَمن سلط فَّ  السََّلط(. ِِ ََن ر  )ف
رري اهلل عنرر  َجرر اِي ِمفا رراِ،  - رري مبررا  رردَّر اهللُ عَّيرر  م  رراَّ ِمررن املِرراِئب مالَبّلًرراع ِر ِِ َمررن َر

َي اهللُ عن عبِدَّ َحِل ل  كلُّ  ِِ . م ذا َر  َاَيتٍ مَسََِّح ِمن كلِّ َ هٍّ
مِمررن َسررلط مبررا  رردَّر اهلل عَّيرر  مَ  رراَّ ِمررن املِرراِئب مالَبّلًرراع سررلط اهللُ عَّيرر ، مكَدررى  -

 بدلك ُعقوبَِة.
ررررلط هلل سرررربحان  عَّررررى مررررا ًََِّيررررُ  جبّللِرررر   م  اِلرررردًو  َبررررات ِ رررردات البَّررررة مالهِِّررررا مالسَّ

ِت . ََ  معَظ

خلم ةاِئب:خاتساً:خواِجُبخالُمسِلمخعندخا



هغررَب    الواجررب عَّررى املسررَّح عنررد املِررائب ر  ًِررِل محيتِسررب، محُيِسررَن الظَّررنَّ بهبِّرر ، ًم
َوابِرر ، م  ًسررَلط م  جيرر َعَ بررل ًعَّررح ر َّ مررا  رردَّرَّ اهلل عَّيرر  ِمررن املِررائب كَررهض، رم مرروت 

ررأِل نَرعتَِّرر  رر  رم انِقطرراع ِ ست ِِ ، بررل حرر  ال)َّرروتَكة حبيررب، رم تَّررف مررااٍل، رم اسررِتطاَلة الناررا    ِعهت
ررررريِّّلات، مَرفترررررأُل الررررردََّرجات، ماًِررررراَمي  ًُ)ررررراُكْا، فََّّررررر    ذلرررررك ِحَ رررررح عظيَرررررة هررررريع ت ِدرررررَي السِّ

 يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ اِلسررنات، مرنَّرر  سرربب   ماررواِل اِنَّررة، كَررا  رراال تعررااع 

 [.111]املحممنو ع  َّ اك

 األسِئل ة:

ِِِّ بإجياِا معىن كلِّ ِعباَرٍي فيَا ًَّيع1   ع ِم
ِمررن عّلمرراِت  راَمي اهلل سرربحان  متعرراا ا ررََي بعبررِدَّ املررحمِمن تَرعتِجيررل العقوبَررِة لرر     -ر

نيا.  الدُّ
 ِمن عّلمات  رامي ال)ِّهِّ بعبِدَِّ العاِ ي تأجيل الُعقوبة  ا ًوا القيامة. -ب
َِلما.2   ع ر دُّ الناا  بّلِي هح األنبياي. فقد ابتَّى األنبياي مالِاِلو  ف
 مليّلِ عَّى ذلك.هات  -
رررري فَّرررر  الهِِّررررا، مَمررررن ع  رررراال النرررر  3  ِِ ع) م  َّ اهلَل  ذا رحرررربَّ  ومرررراِ ابررررتّلُهح، فَررررن ر

 سلط فَّ  السَّلط (.
   اِلدًو  َبات َّلث  دات هلل ع  مجل، اذكهها. -ر

ُْح السارراِاط، بررنيِّ جرر اَي كررلٍّ  -ب رري مِمررن ِِ ررنْح الهاا َِ رريَبِةَ ف ِِ  تتنَررروَُّع رحرروااُل النارراِ  عنررد امل
 منَْا.
رررهي 4   ررراالع) ًقررروال اهلل تعرررااع ممرررا لَِعبتررردي املرررحمِمن  ر  رسررروال اهلل  ع عرررن ريب هًه

نيا   اَحَتَسَب    ا اِنَّة (.  عندي ج اِي  ذا  َرَب تت َ ِديَّ  ِمن رهل الدُّ
ِد َع ًٍِ  عَّي  ؟ -ر  بنيِّ ما جِيب عَّى املسَّح عند فَرقت

ََن هح ؟  اِلدًو َج اٌي َعِظيح لِِدَّلٍة مِ  -ب  ن الناا  ف
 

 


